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HÜRRİYET ve REFAH YOLUNDA ELELE VERELİM 

12 Ekim 1969 tarihinde yapılacak olan Millet Meclisi Genel Seçimleri 
dolayısiyle bu beyanname ile aziz milletimize, millet ve memleket mese
lelerini nasıl gördüğümüzü ve ne gibi hal çareleri düşündüğümüzü açıkla
maktayız. 

10 Ekim 1965 tarihinde yapılan Genel Seçimler neticesinde memleke
timizin idaresi uhdesine tevdi edilmiş bulunan Adalet Partisi olarak 1969 
Seçimlerine giderken iktidarda bulunduğumuz geçen dört yıl içindeki hiz
metlerimizi bu beyannamenin başında kısaca arzetmeyi vazife sayıyoruz. 

Hemen şunu ifade edelim ki, 12 Ekim 1969 Genel Seçimleri öncesin
de Aziz Milletimize sunduğumuz bu beyanname, 1965 Seçim Beyanname-
mizdeki vaitlerle birlikte ve İkinci Beş Yı l l ık Kalkınma Planında yer almış 
olup tekrarı önlemek bakımından burada ayrıca belirtilmesinden kaçınılan 
hususlara ilâve olarak mütalâa edilmelidir. 

1965 - 1969 DÖNEMİ : 

1965 Genel Seçimlerindeki beyannamemizde "VATAN İÇİN ELELE 
VEREL İM" çağrısında bulunmuştuk. Bu çağrı sarsıntı geçirmiş olar» bir ül
kede vatandaşı barışa, huzura ve siyasî istikrara kavuşturmanın başlıca 
yolu idi. 

Aradan geçen dört yıl içinde bu çağrının amacı geniş ölçüde gerçek
leşmiştir. Türkiyede halk idaresi sağlam temeller üzerinde yeniden kurul
muş, kırgınlıklar unutulmuştur. Halk idaresine ve demokratik rejime karşı 
gelme teşebbüsleri artık geride kalmış, meşru düzeni koruma ve ona titiz
likle saygı gösterme milletçe benimsenmiştir. 

12 Ekim seçimlerinin arifesinde Adalet Partisi iktidarının, vatandaş 
karşısına yeniden çıkarken şerefle sunduğu bilançoda, yeniden kurulmuş 
olan siyasî istikrar en önemli unsuru teşkil etmektedir. Demokrasinin te
mel ilkesi olan "Halk ın , halk tarafından halk için idaresi" prensibi, hürri
yetine yeniden kavuşan ve ona sahip çıkan Türk Milletinin herşeyden ön
ce gelen hayat düsturu olmuştur. 

Son Genel Seçimlerden bu yana, Türk vatandaşı, yapılan çeşitl i tel
kinlere ve zehirli propagandalara rağmen, millî iradeye, demokrasiye ve 
halk idaresine karşı inancını bir kat daha kuvvetlendirmiştir. Bu inanç yurt-

3 

TBMM KUTUPHANESI



ta yeni bir devrin habercisi olmuş, Türk demokrasisi tarihinin hiç bir dö
neminde görülmemiş derecede güç kazanmıştır. 

İç barışın sağlam temeller üzerine kuruluşu, herkesin eşit haklardan 
yararlanması, geçmişin tortularının tasfiyesi, bazan kanun hudutlarını bile 
zorlayacak şekilde hürriyetlerden yararlanma imkânlarının açılması ve en
gin bir hoşgörürlük, bu dönemin belli başlı vasıfları olmuştur. Hürriyetle
ri sorumluluk hudutları içinde kullanma zarureti, bu devrede edinilen tec
rübelerin en önemlileri arasındadır. Türk demokrasisi bu dönemde çok de
ğerli denemeler geçirmiş, bunlardan ibret dersleri almıştır. 

Önümüzdeki dönem bu tecrübeleri ve dersleri, Türk demokrasisinin 
geleceği ve hayatiyeti için değerlendirme ve onlardan yararlanma dönemi 
olaoaktır. "Hürriyet ve Refah Yolu" olarak tanımladığımız bu yeni devrin 
eşiğinde, dört yılın sonuçlarını iyi değerlendirmek ve geleceğin planını 
ona göre yapmak zorundayız. 

1924 Anayasasının Devlet Düzeni ile 1961 Anayasasının Devlet Dü
zeni arasında büyük farklar vardır. Bu farkların anlaşılmamış olmasının bir
takım yanlış yargılara sebep olduğu bir gerçektir. 

1924 Anayasasındaki Yasama Organı ile İcra Organının durumu 1961 
Anayasa'sındaki Yasama ve İcra Organlarındakinden farklıdır. Bu farklar 
iyice bilinmedikçe İcra Organının ne yapması gerektiği hususundaki tered
dütleri izale etmek mümkün değildir. 

1961 Anayasa'sının siyasî bünyemize getirmiş olduğu yeni müessese
ler, zaman zaman çelişkilerin, sürtüşmelerin ve gerilimlerin doğmasına 
yol açmış olsa bile, genel olarak "denge kurma ve sınır lama" ameliyesi 
ile yürüyebilen demokratik sistemin işleyişini bozmamıştır. Zor şartlara 
ve bu yeni müesseselerin tabiî olarak yarattığı acemiliklere rağmen, Türk 
demokrasisinin işleyişinde herhangi bir duraklama ve sarsıntı olmamış, 
ortaya çıkan bunalımlar tehlike sınırlarına ulaşmamıştır. 

1965- 1969 devresinin siyasî hayatımız bakımından çok zor bir devre 
olmasına rağmen, Adalet Partisi iktidarı olağanüstü idare usullerine baş
vurmamış, memleketi Hükümet ve Parlâmento krizlerine götürmemiştir. 
İçerde sağlanan siyasî ve iktisadî istikrar memleketimizin dış itibarını ar
tırmış, Türkiye kendisine güvenilir ve dostluğu aranılır bir devlet haline 
gelmiştir. Memleketimiz taahhütlerine sadık kalarak, çeşitl i ül-kelerle iyi 
münasebetler geliştirmiş ve etrafında bir barış çemberi kurmaya muvaf
fak olmuştur. 

Adalet Partisi iktidarı olarak vazife aldığımız günden bugüne kadar 
Türk Milletine, onun ayrı ayrı her vatandaşına, topyekûn Türkiye Cumhu
riyetine huzur, güven, refah getirici hizmetlerde bulunmak en büyük hede
fimiz olmuştur. 
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Milletleri almış olduğumuz güçle millete hizmet etmek şeref ve bah
tiyarlığı ile dört yıl iktidar görevini seçim beyannamemizdeki vaadlere uy
gun şekilde hazırladığımız hükümet programınm disiplini ve kalkınma plan
larının çerçevesi içinde ifa ettik. Memleketi hangi noktadan alıp hangi 
merhalelere ulaştırdığımız, vatan sathına yayılan eserlerde ve her vatan
daşın yakın çerçevesinde müşahhas olarak canlanmış ve nihayet kadir bi
lir Türk Milletinin özlediği hukuk devletini, demokrasi içinde planlı kalkın
manın en iyi örneklerini vermeye var gücümüzle çalıştık. Memleketin mev
cut imkân ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak yüzyıllardan beri birik
miş ihtiyaçları karşılamaya, daha çok sayıda vatandaşa daha fazla hizmet 
götürmeye gayret ettik. Bunu yaparken, vatandaşın genellikle çok sınırlı 
olan takatini aşmamaya, buna mukabil kaynak yaratıcı ve hizmet (imkânla
rımızı geliştirici çalışmalara öncelik vermeye itina gösterdik. Böylece bir 
hizmet devrini yeniden açtık. 

Dört yıl içinde biz memleketin çehresini değiştiren, milletimizin yü
zünü güldüren birçok işler başarmış olmakla beraber, yapılması lâzım ge
len herşeyi yapmış olduğumuzu iddia etmiyoruz. Memlekette yapılan çok 
şey yanında yapılacak daha bir çok şey de vardır. Milletin sinesinde şuur
laşan yepyeni ihtiyaçlar memleketteki terakkinin ve dinamizmin neticesi 
olarak gittikçe artacaktır. İhtiyaçların medeniyetle beraber genişlemesi 
bir vakıa ve ilmi bir gerçektir. Bu bakımdan, muhaliflerimizin bugün bir
çok konularda zaman zaman ileri sürdükleri aşırı temenniler gözden geçi
rilecek olursa bir zamanlar mevcut şartlara göre ciddî sayılmıyacak kadar 
hayalî olan isteklerin bugün bizim memleketi ulaştırdığımız merhaledeki 
imkânlar sayesinde mâna ve ciddiyet kazanmış olduğu bir gerçektir. 

Anayasa ve ona dayanan plan ve programların devlete yüklediği gö
revler aslında sağduyu sahibi herkesin de takdir edebileceği gibi, imkân
larla ölçülü olmak zorundadır. Biz bu imkânların ölçüsü içinde bütün millî 
kaynaklarımızı değerlendirecek milletimize ve memleketimize en iyi şe
kilde hizmet ettiğimiz inancı ve bu hizmetlerimizi ihtiyaçlar seviyesinde ge
nişletmek azmi ve heyecanı içindeyiz. 

Gerçek şudur ki bugün Türkiye dört yıl öncesine nispetle daha büyük 
bir Türkiye'dir. Bugünkü Türkiye'nin yalnız nüfusu ile problemleri çoğalmış 
deği l , fakat başarı gücü de artmıştır. Milletimizin kendi iradesi ile işba
şına getirdiği iktidarlara yani demokrasiye ve bizzat kendisine olan inancı 
ve güveni kuvvetlenmiştir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, memleketi
mizde de her başarının muhtaç olduğu ilk kuvvet, inanç ve fikir kuvveti
dir. Bugünkü Türkiye, bu memlekette evvelâ inançla, iyi niyetle ve sonra 
azimle, gayretle ve milletin rehberliği ile birçok işlerin başarılabileceğini 
ispat etmiş, yapılan hizmetlerin inandırıcı neticeleri gelecekte daha iyisi
nin, daha fazlasının yapılabilmesi için lüzumlu gücün milletimizde mevcut 
olduğunu ortaya koymuştur. Biz esasen milletimizin bu yapıcı ve yaratıcı 
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büyük gücüne inanarak, onun verdiği iktidar vazifesini deruhte etmiştik. 
Bugün de elde edilen neticelerde milletimizin bu gücünün akislerim göre
rek inancımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kere daha müşahade etmiş 
bulunuyoruz. 

Bütün bunlarla şunu ifade etmek isteriz ki, iktidar olarak icraatımız
dan başarı, büyük Türk Milletinindir. Milletimizin dileklerinden, fikir ola
rak, özlem olarak zaman ve mekân içinde bir araya gelmiş görüşlerinden 
ve inançlarından başlayan bir siyasî hareket, seçimlerde tecelli eden ne
ticelerle millete dayalı bir iktidar haline gelmiş .geniş millî arzu ve ihti
yaçlardan meydana gelen bir program, bu iktidarın milletle devleti yan 
yana ve elele getiren çalışmalarında, memleketin maddî ve manevi gele
ceğini inşa eden hizmet ve eserlerle milletin ve millî iradenin bir başarısı 
olmuştur. Karşıl ıklı güven bağlan ile birleşen Türk milleti, içeride devle
te olan inancını, dışarıda millî itibarımızı kuvvetlendiren şartlar altında 
geleceğin ufuklarına gerçekçi ümitlerle bakmakta, insan haklarına, hürri
yet ve demokrasi rejimine, kalkınmanın, refahın ve sosyal adaletin nimet
lerine erişmenin sevincini duymaktadır. 

1965 seçimleri neticesinde büyük milletimizin teveccüh ve itimadıyla 
Adalet Partisi olarak iktidar vazifesini devraldığımız zaman, memleketi
miz siyasî bakımdan olduğu gibi iktisadî ve sosyal bakımdan da geniş ve 
kuvvetli icraata ihtiyaç gösteren problemlerle karşı karşıya bulunuyordu. 
Bu ihtilâl sonrasının tabiî olarak ortaya çıkardığı meseleler, milletimizin 
muhtaç olduğu huzuru, siyasî güveni bir türlü elde edememesinden doğan 
güçlükler bunları halletmek cesaret ve kudretini gösterecek bir iktidarı 
beklemekte idi. 

1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle parlamenter rejimimizin işle
meye başladığı devre içinde birbiri ardından gelen ihtilâl teşebbüsleri, 
muvaffakiyetle bastırılmış olmasına rağmen, vatandaşlarda geleceğe kar
şı ve rejimin istikrar ve devamı hakkında güven duygularını esasl ı şeki l 
de sarsmışt ı . Bu şartlar altında huzurun teessüsünü bekleyenler .hayal kı
rıklığına uğruyorlardı. Seçim neticelerinin hiçbir partiye mutlak çoğunluk 
sağlamamış olması dolayısiyle zaruri hale gelen koalisyon hükümetleri, 
ahenksizlik içinde bocalıyor, memleketin ihtiyaç duyduğu tedbirleri karar 
haline getirebilecek güçten mahrum hükümetlerin zaman zaman çekilme
ye mecbur kalması karşısında, mahzurları küçümsenmiyecek kabine buh
ranları oluyordu, Siyasî bakımdan olduğu kadar iktisadî bakımdan da gü
vensizliği ve huzursuzluğu arttıran, iş hayatını tereddütlere sevkeden bu 
durum, uygulanmasına başlanılan Birinci Beş Yı l l ık Kalkınma Planının vaa-
dettiği imkânları gerçekleştirmek için lüzumlu bir ortam teşkil etmekten 
uzaktı. 

Bir taraftan siyasî kırgınlıklar, küskünlükler, rejimin istikbaline karşı 
şüpheler devam ederken, diğer taraftan piyasada durgunluk, devletin ikti-
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sadî hayatı harekete getirecek tedbirlerinde yetersizlik, memlekette hu
zur gibi refahı da tehdit eden şikâyet dolu bir hava yaratmıştı. İşte Adalet 
Partisinin iktidara gelmesine takaddüm eden bu şartlar altında onu mille
tin tercihi ile tek başına hükümet kuracak bir güce ve itimada mazhar kı
lan 1965 seçimleri yapıldı. Bu seçimler neticesinde Dördüncü Koalisyon 
Hükümetinden devralmış olduğumuz iktidar vazifesine başladığımız za
man, muhaliflerimizin çok kısa süreceğini ifade etmelerine rağmen, bütün 
güçlükleri yenerek, millete vaadettiklerimizi yerine getirerek, dört yıllık 
başarılı bir iktidar devresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. 

Biz ne için ve neleri vaadederek iktidara geldik? Memleketin huzur
suz olan siyasî havasını iktidara geldikten sonra değiştirmeyi nasıl başar
dık ve bütün bu dört yıllık devrede çeşitl i vesilelerle tezahür ettiği gibi 
milletimizin güvenini nasıl devam ettirdik? 

Bu suallerin cevabı hemen hemen birbirinin aynıdır. Biz millete siya
sî huzur ve hasretini çektiği iktisadî refahı vaadettik. İcraatımızla da bu 
huzur ve refahı ona vermek hususundaki iyi niyetimizi ve kudretimizi ilk 
günden itibaren gösterdik. Bu siyasî huzur ile iktisadî refah tedbirlerinin 
birbiriyle sıkı bir şekilde alâkalı olduğu ve siyasî huzur olmadan refaha 
doğru tek adım atılması mümkün olmadığı bir gerçektir. 

Siyasî huzur için ihtilâlin memleket sinesinde açmış olduğu yaraların 
sarı lması, siyasî partilerin aralarında düşmanlık ve boş çekişmeleri bir 
tarafa bırakarak, karşılıklı saygı , medenî tolerans zihniyeti ile Anayasaya 
ve memleketin demokrasi içinde kalkınabileceğine olan inancı paylaşma
ları gerekiyordu. Biz bu hususta bize karşı reva görülen aşırı tenkit ve suç
lamaları dahi geniş bir tahammülle karşılayarak böyle bir ortamın teşekkülü
ne yardımcı olmak için hissemize düşeni yaptığnnız inancındayız. Bir ta
raftan iktidar - muhalefet diyalogunu geniş yürekle devam ettirmenin di
ğer taraftan, başta basın hürriyeti olmak üzere Anayasanın tanıdığı hak 
ve hürriyetlerin kullanınlmasından korkmamanın demokrasi için bir şart ol
duğuna samimiyetle inandık. Bu inancımıza uygun olarak hürriyet rejimi
ni ve hukuk devleti nizamını bütün icaplarıyla tatbik etmeyi mühim vazife 
saydık. Bir kere memlekette huzur havası teessüs ettikten sonra, iktisa
dî durgunluğun çözülmeye başlamasının ilk şartı yerine gelmiş olur. Biz 
huzur ve güvenin temini ile birlikte iktisadî hayatın kaybettiği dinamizmi 
ona yeniden kazandıracak tedbirlere de derhal tevessül ettik. Bunun ilk 
neticeleri, tatbik devresinin ortalarına gelmiş olan Birinoi Beş Yı l l ık Kal
kınma Planının ikinci yarısında gerçekleşen rakamlarla daha önceki dev
reye ait rakamların kıyaslamasında açıkça görülmektedir. Gelişme kalkın
ma hızında, ayrı ayrı her sektördeki yatırım, istihdam ve istihsal seviyesi 
cjibi unsurlarda kendini göstermektedir. 

Huzuru tesis ederek bundan kuvvet alan iktisadî kalkınmayı hareke
te geçiren iktidarımız, şimdiye kadar hiçbir Hükümet programında o dere-
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ce şumûl ve derinlikle ortaya konulmamış hizmet ve tedbirleri tatbik mev
kiine koymuş ve İkinci Beş Yı l l ık Kalkınma Planını Birinci Kalkınma Pla
nından çok daha ileri iktisadî ve sosyal hedefler ve strateji çerçevesinde 
hazırlayarak Meclislerin tasvibinden geçirmiştir. Birinci program devresi 
neticeleri olumlu bir şekilde alınan bu plân, Adalet Partisinin iktisadî ve 
sosyal, kültürel kalkınma politikasının millî ihtiyaçlara hitap eden hedef
leri kadar bu hedefleri gerçekleştirmek için lüzumlu metod ve tedbirleri 
bakımından da memleketimiz kalkınmasının muhtaç olduğu yenilikleri ge
tirmektedir. 

Anayasamıza göre demokratik düzen içinde ve karma ekonomiye da
yalı bir kalkınma hareketinde devletin imkânları ile birlikte özel teşebbü
sün katkısını teşvik edici esaslar, planda yer almıştır. İktisadî bakımdan 
zayıf zümrelere sosyal adalet ve fırsat eşitl iği çerçevesinde temin edilen 
geniş sosyal himaye tedbirleri bizim büyük halk topluluklarına, köylüye, 
işçiye, esnafa, küçük çiftçiye, memura daha iyi bir yaşama seviyesi ka
zandırmak hususundaki samimî düşüncelerimizi aksettirmektedir. Plân, 
Türk Milletinin mümkün olan en kısa zamanda iktisadî, sosyal ve kültürel 
kalkınmasını gerçekleştirmek için lüzumlu bütün kaynakları harekete ge
tirmek zaruretinden ilhamını almıştır. 

Huzur ve istikrarın meydana getirdiği hareketin faydalı neticesin* 
millî hayatımızın her sahasında görmek mümkündür, iktidara geldiğimiz
den buyana geçen dört sene zarfında millî gelirimiz 73 Milyar liradan 98 
milyar liraya çıkarak 25 milyar lira gibi önemli bir artış kaydetmiştir. Bu, 
1950 den 1965'e kadar olan 15 sene zarfındaki millî gelir artışının % 70' 
ine tekabül etmektedir. 1960- 1965 dönemindeki millî gelir artışının ise 
hemen hemen iki misline yakındır. 

Geçen dört sene zarfında iktisadî ve sosyal meselelerimizin hallin
de ana çerçeveyi teşkil edecek sayısız teşebbüslere gir işi lmiş, bunların 
büyük bir kısmı gerçekleşmiştir. Mütebakisi de gerçekleşme yolundadır. 
Bir seçim beyannamesinin şümulü içerisinde izahı mümkün olmayan bu hu
susların milyonlarca vatandaşımız esasen şahidi bulunmaktadır. 

Adalet Partisi iktidarı Türk Milletinin huzuruna açık alınla ve yüz akıy
la çıkmaktadır. 

1969 SEÇİMLERİNE GİRERKEN MEMLEKETİMİZİN GENEL DURUMU : 

Şüphesiz ki 1969 Türkiyesi 1965 Türkiyesinden çok farklıdır. 1965 Tür 
kiyesinde münakaşa ve endişe konusu olan hususlar bugün hemen hemen 
tümüyle ortadan kalkmıştır. Siyasî , iktisadî ve sosyal bünyemizde vukua 
gelen değişiklik Adalet Partisi İktidarının eseridir. Bugün Türk toplumu 
ziraî bir ortamın yarattığı yaşayış ve düşünce şekillerinden sıyrılarak sa
nayiye dayanan bir toplum olma olayının eşiğine yaklaşmaktadır. 
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1969- 1973 devresi millî hayatrmızın pek önemli bir safhasını teşkil 
edecektir. 

Siyasî ve iktisadî istikrar içerisinde Devletimizi daha müessir hale 
getirme mecburiyeti kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sebeplerle iktisadî, sos
yal ve kültürel kalkınmamızı daha da hızlandırmak, Türk vatandaşının ya
rına olan ümidini çok daha kuvvetlendirmek ve milletçe başarılarımıza ye
ni başarılar eklemek için Devlet hayatımızın her safhasına şâmil yapıcı , 
netice alıcı bir ıslahat hareketine lüzum vardır. 

Bir taraftan artan iktisadî gücümüzle çeşitl i sosyal meselelerimizi hal 
ederken, diğer taraftan iktisadî gücümüze yeni güçler katmak ve refahı 
âdil ölçüler içerisinde yurt sathına ve iktisaden güçsüz zümrelere yaymak 
yolundaki hamlemiz sür'at ve kuvvet kazanmak mecburiyetindedir. 

12 Ekim 1969 tarihinde yapılacak seçimler dolayısıyla milletimizin 
önüne, memleketimizin bugünkü ve yarınki ihtiyaçlarını düşünerek, bir ta
raftan gir işmiş olduğumuz hamleleri devam ettirmek diğer taraftan yeni 
hamlelere girişmek azmi ile çıkıyoruz. 

Milletimizin her türlü engeli aşan gücüne ve yüksek terrık ve temyiz 
kabiliyetine inancımız kuvvet kaynağımızı teşkil etmektedir. 

Büyük ve güçlü Türkiyeyi yapabileceğimize güvenimiz tamdır. 

ANAYASA ISLAHATI : 
Komünizm ve Anayasa dışı cereyanlarla mücadele : 
Anayasa, Türkiye Cumhuriyetini insan haklarına dayanan millî, de

mokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tarif etmiştir. Yine Ana
yasa, Devletin, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğu esasını 
koymuştur. 

Anayasamıza göre, bu ilkeleri reddeden tarzda siyasî mücadele yap
mak yasaktır ve Anayasa dışı faaliyette bulunan siyasî partiler temelli ka
patılır, dernekler ve kişiler hakkında gerekli müeyyideler ve cezalar uygu
lanabilir. 

Bazı demokratik rejimlerde, Anayasa dışı amaçlar güden faaliyet ve 
propagandalara cevaz verildiği halde; diğer bazı demokrasilerde Anayasa
nın getirdiği temel esaslara karşı siyasî mücadele kabul edilmez. Türk 
Anayasası da, devletin temel düzenine karşı mücadeleyi kabul etmeyen 
ve siyasî mücadeleyi, ancak bu temel esasların çerçevesi içinde mümkün 
gören Anayasalardan bir tanesidir. 

Anayasamızın, Devletin temel düzenine karşı mücadeleyi reddetme
sine rağmen, memleketimizde bugün, başta komünizm olmak üzere, çe-
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şitl'ı Anayasa dışı cereyanlar, bazen örtülü bir şekilde, bazen de açıkça 
propaganda ve siyasî faaliyet alanına girebilmişlerdir. Bunun çeşitl i sebep
leri vardır. 

Bu sebeplerden biri, Anayasa dışı cereyanların muhtevasını iyice bil
mek ve tespit etmek durumunda olan bazı mercilerde yapılan yorumların 
hatalı oluşu; ve bazı hallerde de, kanunların ve bunların yorumlanmasının 
yeterli olduğu alanlarda, suçların takibinde etkili ve çabuk bir mekanizma
nın bulunmayışıdır. 

Anayasanın sekiz yıllık uygulaması sırasında görülen bu aksaklıklar, 
onun dayandığı temel ilkelerden değil, bu ilkelerin yeterince tatbikata in
tikal ettirilmeyişinden doğmaktadır. Bu durumda, Adalet Partisi, Anayasa
nın dayandığı temel ilkeleri korumak amacı ile, Anayasada bazı ıslâhatın 
yapılmasını zaruri görmektedir. 

Bu ilâvelerden biri, 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan 
Haklar; Evrensel Beyannamesinin 30. uncu maddesi ve Avrupa İnsan Hak
ları Sözleşmesinin 17. inci maddesine dayanacaktır. Türkiye'nin de katıl
dığı ve onayladığı bu Milletlerarası belgelerde, insan hak ve hürriyetleri
nin bizzat bu hak ve hürriyetleri tahrip etmek ve yine bu hak ve hürriyet 
lerin dayandığı Devlet ve Hukuk düzenini yok etmek için kullanılamıyaca-
ğı açıkça yazılıdır. Bu yolda bir hükmün, Anayasa dışı cereyanların her 
çeşit faaliyetlerinin, propaganda, telkin ve tahrik dahil olmak üzere, ya
sak olduğunu belirtecek şekilde Anayasa metnine eklenmesini zaruri gö
rüyoruz. 

Bu prensibin ışığında, Anayasa düzenimizin esaslarına candan bağlı 
Milletimizi üzen ve tedirgin eden belirgin hale gelmiş Anayasa dışı faa
liyetlerin, hür tartışma ortamını asla ihlâl etmeyecek şekilde tarif edilme
sine ve cezalandırılmasına imkân verecek hükümlerin Anayasada veya ka
nunlarda yer almasını lüzumlu görmekteyiz. 

Hükümetin, bağımsız mahkemelerin yerine kaim olarak mahkûmiyet 
kararı vermesi, demokratik rejimde elbette söz konusu olamaz. Fakat, ba
zı suçların tarifinde kanunlarımız yeterli olmadığı veya kanunlar yeterli 
olsa bile, bunların anlaşılmasında bazı tereddütler olduğu, yahut uygu
lanması gerekli hız ve tesirden yoksun bulunduğu zaman, siyasî iktidarın 
vazifesi, hiç şüphesiz, kanunlarda ve gerekiyorsa Anayasa'da lüzumlu ted
birleri almak olacaktır. 

Anayasa dışı cereyanlarla mücadelede tek vasıta elbette kanun ve 
ceza değildir. Hiç şüphesiz, bu cereyanlara karşı fikir yolu ile mücadele 
etmek ve bunların yeşermesine imkân verebilecek şartları ortadan kaldır
mak için lüzumlu tedbirleri almak esastır. Yalnız unutmamak icap eder 
ki, Anayasa dışı cereyanlarla mücadelede yasak ve ceza asla ihmal edil-
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memesi gereken bir yoldur. Bugünkü Anayasamız da bu düşünceye daya
nır. 

Adalet Partisi, Anayasanın temel ilkelerinin, kanun yolu ile ve Ana
yasada ıslâhat yapııması surenyıe Korunması için seçmen vatandaştan oy 
talep etmeği bir vatan vazifesi sayar. Devlet düzenimizin temellerini yık
mak için çeşitli yollardan gayret sarf eden, başta komünizm olmak üzere, 
Anayasa dışı bütün sapık cereyanlara karşı bu tedbirlerin alınmasında, 
memleketimizin medeniyet yolunda ilerlemesini isteyen, demokrasiye, oy 
hakkına, millî ve manevî inançlarımıza candan bağlı , milliyetçi ve vatan
sever her Türk'ün bizimle mutabık olacağına güvencimiz tamdır. 

ÜNİVERSİTE : 

Hiçbir memleket, hiçbir demokrasi, İstikbâlin ümidini teşkil eden 
çocuklarının ve gençlerinin, toplumun ve Devletin dayandığı ilkelere ol
duğu kadar, ilme de aykırı olan tek taraflı ve kesif telkin ve propaganda
lar altında yetiştiri lmesine ve eğitim görmesine müsamaha edemez. 

Üniversitelerimizin son iki yıldanberi arzettiği durum, bu müessese
lerimizin, muhtariyet prensibine dokunulmadan ıslâh edilmesini zarurî kıl
maktadır. 

Bugünkü Anayasamız, Ümveristeleri muhtar yaparken, onları asla 
Devletin ve Anayasanın temel ilkeleri dışına çıkarmış değildir. Akademik 
hürriyet, Devletin temel ilkelerini baltalamanın bir vasıtası sayılamaz. 

Üniversitelerimizi eğitim ve araştırma faaliyetlerinde çok daha verim
li bir hale getirmek ve öğrenciler ile öğretim üyesi yardımcılarının, Üni
versitenin idaresine, Üniversite içinde uyulması zorunlu hiyerarşinin ge
reklerini bozmadan, iştirak ettirmek için lüzumlu ıslâhat yapılmalıdır. 

Bundan başka, Üniversitelerin, insan gücünün eğitim yolu ile üretim 
kesimleri arasında dağılması ve yüksek öğretim kurumlarının bölgeler-
arası adalet icaplarına uygun şekilde yurt sathına yayılması Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çıkan kalkınma planındaki esaslara bağlanmış
tır. Üniversite faaliyetlerinin bu esaslara aykırı olmamasını sağlamak için 
gerekli ahenk gerçekleştirilmelidir. 

Adalet Partisi, bu amaçlarla, bir Yüksek Üniversitelerarası Kurulun 
Anayasada yer almasında büyük fayda görmektedir. Bu kurul, genellikle 
Başbakan'ın Başkanlığında toplanmalı ve Millî Eğitim Bakanı da aynı Ku-
rul'un üyesi olmalıdır. Kurul'da, Üniversiteler tarafından seçi lecek üyeler 
çoğunluğu teşkil etmelidir. Bu Kurul, Hükümet ile Üniversiteler arasında 
ahenk ve işbirliğini sağlayacak; Üniversite öğretim üyeleri ile- yardımcı
larının eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin, Üniversite idarî tasarruf
larının Anayasanın temel ilkelerine uygun olmasına nezaret edecektir. 
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Muhtar müessese demek, diğer bir müessesenin emrinde olmamak 
demektir. Yoksa, muhtar müesseseden maksat, gözetim ve denetim dı
şında olmak ve kayıtsız şartsız her istediğini yapabilmek demek değildir. 
Demokraside, sadece başkalarını tenkit eden ve denetleyen müesseseler 
olamaz. 

T.R.T. 

Devlet Radyo ve Televizyonunun bünyesi ve yönetimi bakımından da 
Anayasada bazı tedbirler alınmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Devlet Radyo ve Televizyonu, bugün çeşitl i kusurları ile Milletimizin 
büyük çoğunluğunu rahatsız edici bir hal almıştır. Türk Milleti, Devlet Rad
yo ve Televizyonunun tarafsız olmasına ve bu tarafsızlığının teminatı ola
rak muhtariyetine asla karşı değildir. Türk milletinin kabul etmediği şey, 
muhtariyetin gayesi dışına çıkarak tarafgirlik yapılması ve yayınlarda Ana
yasanın yasak ettiği aşırı cereyanlara müsamaha gösterilmesidir. 

Adalet Partisi, T.R.T. üzerindeki tartışmalara bir son vermek için, bu 
muhtar müessesenin kuruluş ve faaliyetlerine dair esasların Anayasada 
yer almasında büyük fayda görmektedir. 

T.R.T., Genellikle Devlet Üniversiteleri gibi, katma bütçeli bir daire 
haline getirilmelidir. Bu suretle, yasama organı, T.R.T. yi daha yakından 
denetleme imkânını bulacaktır. 

T.R.T., tarafsız ve muhtar bir müessese olarak siyasî, iktisadî ve içti
maî tartışmalarda, bir müessese sıfatı ile kendisine ait bir görüşe sahip 
olamaz ve böyle görüşler ileri süremez. Aksi halde, bizzat kendisi belli 
bir görüşten yana taraf tutmuş olur. 

T.R.T. Yönetim Kurulunun, muhtariyet ilkesine, ne şekilde kurulursa 
uygun ve ne şekilde kurulursa aykırı bir bünye arzedeceği konusundaki 
tartışmalara kesinlikle son vermenin çaresi , bu heyetin kuruluşunu Ana
yasada açıklığa kavuşturmaktır. T.R.T. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunlu
ğu Hükümet tarafından kayıtsız şartsız tayin edilen kimselerden ise, bu 
Kurul'a elbette muhtar denilemez. Bunun yanında, salt çoğunluğu teşkil 
etmemekle beraber, Hükümet tarafından tâyin edilmiş yönetim kurulu üye
lerinin bulunması lüzumu da reddedilemez. Önemli olan Kurul çoğunluğu
nun kimlerden olacağıdır. Partimizin kanaatına göre, T.R.T. Yönetim Kuru
lunun çoğunluğu, Üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru
luşları ve sanat ve edebiyatla ilgili çevreler gibi muhtar merci ve heyet
ler tarafından seçilmelidir. 

T.R.T. Genel Müdürünü atama yetkisi, hâlen olduğu gibi, Hükümete 
ait olmalı; ancak, yönetim kurulu tarafından teklif edilmeyen kimse, Hü
kümet tarafından bu göreve tâyin edilmemelidir. Hükümet, bugün olduğu 
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gibi, Genel Müdürü, Millî güvenliği veya kamu düzenini yahut Devletin dış 
münasebetlerinin sağlamlığını korumak amacı ile doğrudan doğruya göre
vinden alabilmelidir. 

YARGI ORGANLARI: 

Adalet Partisi yargı bağımsızlığı ilkesini, bütün demokratik memle
ketlerde olduğu gibi, muhafaza etmeği zarurî görür. Bununla beraber, yar
gı bağımsızlığı kavramı da, Anayasamızın dayandığı yumuşak ve dengeli 
kuvvetler ayrılığı sistemi içinde mütalâa edilmelidir.. 

Anayasa, yürütme organının yasama ve yargı organları tarafından s ı 
nırlanmasında ve yasama organının yargı organı tarafından sınırlanması 
ile yürütme organı karşısındaki yetkilerinin tesbitinde, anahatları itibariy
le, lüzumlu dengeyi kurmuş bulunmaktadır. Ancak, "Kuvvet Kuvveti s ı 
nırlar" ilkesinin, yargı organı karşısında tatbiki, memleket şartlarına uy
gun tarzda düzenlenememiştir. 

Yargı organlarının Anayasa ve kanunları uygulamanın ötesinde Ana
yasa ve kanun hükümlerini maksadı aşan değişik şekilde uygulamak ama
cına yönelebilecek bir tutum içine girmemesi lâzımdır. Bu gibi intibaları 
önleyecek şekilde yargı organı ile özellikle yürütme organı arasındaki mü
nasebetlerin daha dengeli bir şekilde düzenlenmesi lâzımdır. 

Bundan başka, günlük yargı işlerinin yürütülmesinden vatandaşın de
vamlı şikâyetleri vardır. Bu şikâyetlerin giderilmesinde de zaruret mev
cuttur. 

Yargı organları bakımından aksaklıkların düzeltilmesi, hâkimlerin Hü
kümet tarafından kayıtsız şartsız tâyin edilmesi sistemine dönmekle 
mümkün olamaz. Adalet Partisi, bu sistemi, yargı bağımsızlığı ilkesine ay
kırı sayar. Her türlü özlük hakları ve bu arada atanmaları ve görevden alın
maları Hükümetin iki dudağı arasında kalacak hâkimlerle, yargı işlerimi
zin demokratik ve medenî bir ülkeye lâyık şekilde yürütülemiyeceği mu
hakkaktır. 

Şu halde, yargı organı ile yürütme ve yasama organları arasındaki 
münasebetleri dengeto' bir şekilde ayarlarken batılı demokrasilerde uygu
lanan sistemlerden ilham alarak, tıem yargı bağımsızlığını korumak hem 
de söz konusu dengeyi kurmak, meselenin tek hal çaresidir. 

YÜKSEK HAKİMLER KURULU : 

Yüksek hâkimler kuruluna yukarıda zikredilen maksadı sağlayıcı bir 
şeki l ve yetki verilmelidir. 
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DANIŞTAY : 

Danıştay üye seçimlerinin ıslâh edilmesi gerektiği kanaatındayız. Da
nıştay üyelerinin tâyininde de, diğer hâkimlerin tâyinine benzer bir usul 
uygulanmalıdır. Kanaatımıza göre, Danıştay üyeliği için aday gösterme 
yetkisi, ayrı ayrı, Danıştay Genel Kuruluna, Yüksek Hâkimler Kuruluna ve 
birinci derecedeki memurlardan kurulu bir heyete ait olmalı ve bunlar ta
rafından gizli oyla gösterilecek adaylar arasından tayin, kararname ile ya
pılmalıdır. Hükümetin, aday gösterilmeyenler arasından tayin yetkisi ol
mamalıdır. 

SAVCILAR : 

Hiçbir demokratik ülkede savcıların kendi aralarından seçtikleri bir 
heyet tarafından tâyin edilmesi yolunda bir uygulamaya rastlanmamasına 
ve Anayasamızın ilgili hükümleri böyle bir yoruma uygun olmamasına 
rağmen, bu konuda bazı hatalı görüşlerin ortaya atıldığını görmekteyiz. 
Kamu düzeninin ve millî güvenliğin ve nihayet, Devlet düzeninin temelle
rinin korunması ve kendilerine verilen idarî görevleri lâyıkıyla yerine ge
tirebilmeleri bakımından, savcıların Hükümet tarafından atanması ilkesi
nin, bunların Özel durumlarına uygun teminatla birlikte, kabul edilmesi 
gerektiğine kesinlikle inanıyoruz. Bu konudaki gereksiz tartışmalara son 
verebilmek amacıyla, bu noktanın Anayasada tam bir açıklıkla yer alma
sında fayda görmekteyiz. 

İCRANIN MÜESSİRİYETİ : 

Partimizin Anayasada yapılmasını lüzumlu gördüğü başlıca ıslâhattan 
biri de, yürütme organının etkili bir hale getirilmesiyle ilgilidir. İcranın et
kili olmasını sağlıyacak yetkilerle donatılması, özellikle plan uygulaması 
bakımından zorunludur. Anayasanın sekiz yıllık uygulaması, yürütme orga
nına planlı kalkınmanın icaplarına uygun yeterli yetkiler verilmediğini or
taya koymuştur. 

Günümüzün batılı demokrasisinde yasama organı, seçmen iradesinin 
iktidar ve muhalefet kanadı ile tezahür ettiği, iktidarın kendi programım 
tatbik mevkiine koymakta ve muhalefetin de görüş ve tenkitlerini serbest
çe ileri sürmekte başlıca vasıta olan ve nihayet, Devlet ve toplum işlerin
de temel tercihlerin seçmen çoğunluğunun iradesine dayanılarak yapıldı
ğı bir organdır. 

Türk Anayasa sisteminde, Millet Meclisi, bu tercihleri, Hükümete gü
ven vermek veya onu düşürmek suretiyle ve bütünü ile Parlâmento kanun 
ve kalkınma planı yapmak suretiyle ortaya koyar. Hiç şüphesiz, Parlâmen
tonun kanun yapma yetkisi her alanda tam olmalıdır. Ancak, şu da bir ger
çektir ki, çağdaş batılı demokrasinin bugün eriştiği tekâmül safhasında 
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Parlâmento, bu temel siyasî tercihler dışındaki teferruatla işgal edilmez. 

Seçmen çoğunluğunun iradesinin kalkınma planında ve kanunlarda 
şekil lendiği yer olarak, Parlâmentonun yasama yetkisi, bugünkü gibi, her 
alanda tam olarak kalmalıdır. Ancak, bugün batılı demokrasilerde, Parla-
lâmentonun programını tasvip ederek işbaşına getirilmesini sağladığı Hü
kümetin, bu programını gerçekleştirmek için, belli süre ve sınırlar içinde, 
belli konularda kanun kuvvetinde karar almak hususunda, yine bizzat Parlâ
mento tarafından yetkili kı l ınması, Devlet yönetiminin zaruretlerinden biri 
olarak kabul edilir. Hele kalkınmasını planla gerçekleştirmek zorunda olan 
bir ülkede, aynı zaruret daha da üstündür. Batıdaki Parlamenter ülkelerde 
birbirlerinden çok farklı iktidarlar esasen sık sık bu yola başvurmuşlardır. 

KANUN KUVVETİNDE KARARNAME : 

Adalet Partisi, bu örnekten ilham alarak, işbaşındaki Hükümetin prog
ramında veya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak yürür
lüğe giren kalkınma planında kanun konusu yapılacağı belirtilen alanlarda, 
kanun kuvvetinde kararnameler çıkarabilmek üzere, Bakanlar Kurulunun 
yetki talep eden kanun tasarıları sevk edebilmesine taraftardır. Böyle bir 
tasarının kanunlaşması hafinde, kanun metninde, Bakanlar Kuruluna verilen 
yetkilerin sınırları ve altı ayı geçmemek üzere ne kadar bir süre içinde kul
lanabileceği belirtilecektir. 

Kanun kuvvetindeki kararnameler ancak yetki kanununun sınırları 
içinde yapılabilecek ve bütün Bakanlar Başbakan ve Cumhurbaşkanı tara
fından imzalanacaktır. Bu kararnamelerin yayınlanması zorunlu olacaktır. 

Söz konusu kararnameler yapılmadan önce, hazırlanacak taslak üze
rinde ve belli bir süre içinde Danıştay'ın istişarî mütâlâası alınacaktır. 

Yetk ! kanununun koyduğu süre tamamlanmadan önce, bir kanun tasa
rısına ek olarak yasama organına sunulmayan kararnameler, bu sürenin 
sona ermesiyle kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir kanun tasarısına ek olarak kendisi
ne sunulan kararnameyi aynen benimseyebileceği gibi, değiştirebilecek 
veya tümünü reddedebilecektir. 

Anayasada yer alan k iş i dokunulmazlığı ve hürriyeti, özel hayatın giz
li l iği, konut dokunulmazlığı, yerleşme hürriyeti, — yurt dışına çıkma ve 
yol trafiği konuları hariç — seyahat hürriyeti ve yurda girme hürriyeti, 
vicdan ve din hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, düşünce ve kanaatle
rini açıklama ve yayma hürriyeti, bilim, sanat, eğitim ve öğretim hürriyet
leri, basınla ilgili hak ve hürriyetler, toplantı ve gösteri yürüyüşü hürri
yetleri, dernek kurma hakkı, kişi güvenliği, aile hukuku , sendika kurma 
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hakk:, toplu sözleşme, grev ve lokavt hakları, vatandaşlık hukuku, seçme 
ve seçilme hakları ile seçimlerle ilgili hususların düzenlenmesi, siyasî 
partilerle ilgili hususlar, hak arama hürriyeti, tabiî hâkim önüne çıkarılma 
hakkı, yargı organları, sorgu hâkimlikleri, savcılıklar, kanun sözcülükleri, 
barolar, noterlikler, bu organ ve mercilerle ilgili meslekler mensuplarının 
hak ve yükümleri ile bu mesleklerin düzenlenmesine ait hususlar, suçlar, 
cezalar ve ceza tedbirleri, Sayıştay ile ilgili hususlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin usulleri ile bütçe ve kalkınma planının Parlâmentoda yapıl
masına dair hususlar, Parlâmento ve Hükümet üyelerinin özlük hakları. 
Üniversiteler ile Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcılarının hak ve yü
kümleri, Devlet Radyo ve Televizyon idaresi ile mensuplarının hak ve yü
kümleri, olağanüstü yönetim usulleri ile sıkı yönetimin düzenlenmesi, ke
sin hesapların onaylanması, Anayasanın 153 ve 154 üncü maddeleri ile il
gili hususlar ve Anayasanın değiştiri lmesi konularında kararname çıkarma 
yetkisi mevcut olmıyacaktır. 

Bu durumda, vatandaşın temel hak ve hürriyetleri yönünden herhangi 
bir tereddüt izharı mümkün değildir. Buna karşılık, iktisadî, malî, sosyal, 
kültürel ve idarî konularda, Parlâmentonun ifade edeceği temel tercihlere 
uygun olan ciddî ıslâhatın hızla yapılması ve kalkınma plânının ihtiyaç gös
terdiği kanun değişikliklerinin zamanında yürürlüğe konulması imkân da
hiline girmiş olacaktır. 

Kanun kuvvetindeki kararname de, kanunlar gibi, Anayasa Mahkeme
sinin sırf kazai denetimine tâbi olacaktır. 

PARLÂMENTONUN ÇALIŞMA DÜZENİ VE GÜNDEMİ : 

Her dekomrasinin başlıca prensiplerinden biri, seçmen ve parlâmento 
çoğunluğuna dayanan Jktı'darın kendi programını gerektiği zaman kanun 
çıkartarak uygulayabilmesi ve bunu yaparken, muhalefet tarafından engel
lenmemesi ve muhalefetin de varolma, iktidarı serbestçe tenkit edebilme, 
görüşlerini hür bir şekilde yayabilme ve dürüst seçimler yoluyla istikbâlin 
iktidarı olabilme hakkına sahip bulunmasıdır. Bu prensipten çıkan mantıkî 
sonuç, Parlâmentonun kanun yapma görevine yeterli vakit ayırabilmesi ve 
denetim yollarının kullanılabilmesi için belirli bir zamanın tanınması kaydıy
la, Parlâmentonun çalışma müddetinin ayarlanmasının ve özellikle kanun
ların yapılmasında gündem sırası tesbitinin iktidara ait bir hak olmasıdır. 

İçtüzüklerde ve Anayasada bu konularda gerekli ıslahatın yapılmasını 
zarurî görüyoruz. 

Anayasada, pek çok demokratik ülkelerde mevcut olanlara benziyen. 
Meclislerin toplanmasını kolaylaştırıcı hükümlere de ihtiyaç olduğu düşün
cesindeyiz. 
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GENSORU MÜESSESESİNİN ISLAHI : 

İktidarın çalışmalarının haksız engellemelere maruz bırakılmaması için, 
gensoru müessesesinin, içtüzükte alınabilecek tedbirlerden başka, bir Ana
yasa değişikl iği ile ıslâh edilmesini zarurî görmekteyiz. 

Yürürlükteki Anayasa hükmüne göre, gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmıyacağı hususu, veril işini takip eden ilk birleşimde bir öngörüşme 
konusu yapılmaktadır.. Anayasa koyucusu, bu hükmü sevkederken, bir yan
dan Millet Meclisini gensoruyu her halde açmaya mecbur etmek isteme
miş, diğer yandan da önerge üzerinde —sınır l ı da olsa— bir müzakerenin 
cereyan etmesini teminata bağlamağı arzulamıştır. 

Adalet Partisi olarak, bu görüşle esasta mutabık bulunmaktayız. An
cak, hâlen yürürlükte olan hüküm, bu gayeleri sağlamanın ötesinde, iyi ni
yetli olmayan bir muhalefete Meclis çalışmalarını engellemek bakımından 
fazlasıyla kuvvetli bir silâh vermiş olmaktadır. Sona ermek üzere bulunan 
dönem içinde hiçbir Parlâmentoda görülmemiş şekilde 81 adet gensoru 
önergesinin verilmiş olması, bunun yeterli bir delilidir. 

Bu konudaki ıslahat teklifimiz şudur : Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmaması hususundaki öngörüşme, önergenin verilişinden sonra 
iki tam gün geçmeden yapılamamalı ve yedi tam günden sonraya bırakıl
mamalıdır. Bir gensoru önergesi veya Hükümetin güven istemi üzerindeki 
işlemler tamamlanmadan önce ve genel ve katma bütçe kanunu ve kal
kınma planı tasarıları genel kurul'da görüşülürken, gensoru önergesi ve-
rilememeli ve görüşülememelidir. Bir gensoru önergesi veya Hükümetin 
güven istemi üzerindeki bütün işlemler tamamlandıktan sonraki yedi tam 
gün içinde birden fazla gensoru önergesi de verilmemelidir. 

Anayasada bu değişiklikler yapıldığı takdirde, hem söz konusu öngö-
rüşmenin yapılması iktidarın keyfine terk edilip sürüncemede bırakılamı-
yacak, hem de bu yoldan yersiz engellemelere başvurulması önlenmiş ola
caktır. Böylelikle, gensoru hususundaki uygulamamız, çağdaş batılı Parlâ-
mentolardaki fiilî tatbikata uygun bir manzara arzedecektir. 

DEVLET DÜZENİNİN DEMOKRATİK NİTELİĞİNİN 
KUVVETLENDİRİLMESİ: 
Anayasada yapılması gerekli bir diğer ıslahat da, Devlet düzenimizin 

demokratik niteliğinin geliştir i lmes ile ilgilidir. 

TABİİ SENATÖRLÜĞÜN KALDIRILMASI : 
Hiçbir demokratik ülkede, belli kimselere ömür boyunca yasama or

ganı üyeliği tanınmamıştır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Be
yannamesinde seçimlerin makul dönemler içinde tekrarlanması insan hak
larının vazgeçilmez icaplarından biri olarak gösterilmektedir. Yürürlükteki 
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Anayasanın 1960 yılında İstanbul Üniversitesindeki ilk hazırlık çalışmaları 
için yapılan ankete verilen başlıca cevaplarda da, ömür boyunca Cumhu
riyet Seantosu üyeliğinin eski Milli Birlik Komitesi üyeleri hakkında öngö
rülmediği bilinmektedir. Bu üyelerin, diğer Senatörler arasında oyların ya
kın ölçülerde bölünmesi takdirinde, Cumhuriyet Senatosunun iradesinin 
meydana çıkmasında önemli bir rol oynıyabilecekleri düşünülürse, bu 
durumun millî irade ve millî egemenlik ilkeleri ile bağdaşamıyacağı iyice 
anlaşılır. 

Partimiz, bu gerçeklerle, eski Millî Birlik Komitesi üyelerinin, ömür 
boyunca tabiî Senatör olmalarına dair mevcut Anayasa hükümlerini kaldır
mak kararındadır. 

Buna karşılık, eski Cumhurbaşkanlarının tabiî senatör olmaları ve 
Cumhurbaşkanınca altışar yıl için onbeş Senatörün seçi lmesine il işkin Ana
yasa hükümlerini değiştirmeği düşünmüyoruz. 

Bu değişikl ik sayesinde, 'kaynağını belli süreler içinde yapılan seçim
lerle millî iradede bulmıyan hiçbir kimse, yasama organı üyesi sıfatını ala-
mıyacaktır. 

SEÇİMLER : 

Büyük bir kısmı siyasî iktidar değişikl iği ile ilgili olmıyan seçimlerin 
çok sık yapılması, seçmen vatandaşta, seçimlere karşı bıkkınlık eğilimi 
doğurmaktadır. Bu eğilimin giderilmesinde, demokrasimizin istikbali bakı
mından toplumun hayatî menfaatleri vardır. Bu amaçla, seçimlerin bir biri 
ardına çok sık yapılmasını önliyecek tedbirlere Anayasada yer vermek ka
rarındayız. 

Partimiz, seçimlerin yargı organlarının ve hâkimlerden kurulu Yüksek 
Seç im Kurulunun genel yönetim ve denetimi altında yapılmasını zarurî gö
rür. Ancak, şu veya bu mevzuat hükmüne aykırılıktan ötürü, seçi lmiş kim
senin seçim tutanağının iptali halinde o kimsenin yerine aynı partinin lis
tesinde yer alan ondan sonraki adayın geçiri lmesi mümkü değilse, ondan 
boşalan yere başka bir partiden bir adayın Yüksek Seçim Kurulu kararı ile 
getirilmesi mümkün olmamalı ve bu takdirde, yeni seçim yapmak yoluna 
gidilmelidir. Bir partinin tüm aday listesinin iptali halinde de, aynı yola gi
dilmesinin gerekli olduğu meydandadır. 

Seçim mevzuatındaki hükümler, seçmen iradesinin fesatsız tezahür 
edebilmesini sağlamak maksadiyle sevkedilmiştir. Yoksa, bu hükümler, 
seçmen oyu ile seçi lmemiş kimselerin seçmenin şuurlu iradesi dışında 
hâkim kararı ile seçi lmiş farzolunmasına mesnet yapılamamalıdır. 

Anayasada bu konularda da bazı açıklayıcı hükümlere ihtiyaç vardır. 

Seçim sisteminin İslah edilmesi lüzumuna inanıyoruz. 
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HALK OYLAMASI (REFERANDUM) : 

Halk oylaması, seçmenlerin temel siyasî tercihlerin yapılmasına daha 
sık iştirak edebilmelerini sağlamak bakımından, üzerinde özellikle durul
ması gereken bir konudur. 

Halkoylamasının, seçmenlerin Devlet yönetimine katılma payını arttı
rıcı bir faydası olduğu şüphesizdir; fakat, buna karşılık, demokratik rejimin 
dayandığı akılcı felsefenin temellerinden biri olan karşılıklı ve şuurlu tar
tışma ortamına zarar verebileceği de bazen haklı olarak ileri sürülmüştür. 
Gerçekten, eğer halkoylamasına sunulan konu, sınırları iyice belli bir ko
nu ise ve seçmen kütlesinin tercihi ikiyi aşmıyan şıklar arasında olacaksa, 
bu usulün, demokratik bir yol olduğu şüphesizdir. Fakat, halkoylamasına 
sunulan belgede çeşitl i konular yer alıyorsa veya bir tek konu yer alsa bile 
o konu ikiden fazla çözüm yolunun ortaya atılabileceği bir meseleyle ilgili 
ise, o takdirde, çözüm yollarının yeterince şuurlu tarzda münakaşa edil
meden karara bağlanması tehlikesi vardır. Bunun yanısıra, aynı takdirde, 
halkoylamasına sunulan hususlardan bazılarına olumlu, bazılarına ise olum
suz oy vermek imkânından bir hayli seçmen yoksun kılınmış olabileceğin
den, bu usul, önemi azımsanamıyacak sayı ve değerde vatandaşların reji
me karşı yabancılaşmaları sonucunu da doğurabilir. Son yıllarda Batıda 
yapılan bazı halkoylamaları için, bu tenkitler haklı olarak ortaya atılmıştır. 

Diğer taraftan, bir kanunun halkoylamasında geçerli olayların salt ço
ğunluğu ile kabul edilmesinin o kanuna meşruluk damgasının vurulmasın
da ve onun uygulanması bakımından tesirlil iğinin arttırılmasında büyük 
faydaları olduğu da açıktır. 

Adalet Partisi olarak, demokratik ve şuurlu tartışma ortamını en iyi 
sağlıyan parlamenter usullerin faydaları ile halkoylamasının faydalarını 
bağdaştıran bir sistem teklif etmeği düşünüyoruz. Teklif etttiğimiz sistem
de, bir kanunun doğrudan doğruya halkoylamasına tasarı halinde sunulma
sı söz konusu olmıyacak ve kanunlar önce Parlâmentoda görüşülüp karara 
bağlanacaktır. Fakat, Parlâmento kanuna ekliyeceği bir hükümle yahut Ba
kanlar Kurulu, Parlâmentoda kararlaştırılan kanunun Cumhurbaşkanı tara
fından yayınlanmasının mecburî hale gelmesinden önce halkoylamasına su
nulmasını istedikleri takdirde, kanun halkoylamasına arzedilecek ve geçer
li oyların salt çoğunluğu ile kabul edilirse yayınlanıp yürürlüğe girecektir. 

Bu usul, Anayasa değişiklikleri için de uygulanabilecektir. 

Bu sistem sayesinde, hem kanunların muhtevası üzerinde demokratik, 
şuurlu ve rasyonel çalışma usullerine göre Parlâmentoda karşılıklı tartışma 
ve teknik tedvin çalışması yapılmış olabilecek hem de özellike ihtilaflı me
selelerde seçmen çoğunluğunun tasvibi alınarak kanunun meşruluğuna kar
şı inanç pekleştiri lmiş ve uygulanmasında gereken tesirlilik sağlanmış ola
caktır. 
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Bu sistemi teklif ederken hukuk devleti ilkesine sadık bir Parti olarak, 
halkoylamasından çıkmış kanunların Anayasaya uygunluk açısından kazaî 
denetimden istisna edilmesi gerektiğini ileri sürecek değil iz. Anayasa usu
lüne uygun olarak değiştiri lmedikçe, hangi organ ve çoğunluk tarafından 
tasvip edilmiş olursa olsun, bir kanunun kabulünü sağlıyan iradenin Anaya
sa kurallarına uygun olması şarttır ve bir hukuk devletinde bu hususun ka
zaî denetimi elbette yapılmalıdır. Kişinin hak ve hürriyetlerinin ve azınlı
ğın Anayasa çerçevesi içindeki hukukunun korunması bakımından, bu kazaî 
denetim zarurîdir. Hukuka bağlı iktidar ilkesine dayanan batılı demokrasi
de, her iradenin hukuk kuralları ile sınırlı olması ve bu sınırlamanın müey-
yidelendirilmesi, vazgeçilmez bir şarttır. 

Bununla beraber, halkoylamasında kabul edilen bir kanun karşısında, 
yargı organlarında bazen rastlanan "Hâkimler Hükümeti" haline gelme eği
liminin yürümesi ve yerleşmesi ihtimalleri de bir hayli azalacak ve kazaî 
denetimin sırf kendi alanı ve gayesi içinde kalması yolunda önemli bir adı
mın atılması sağlanmış olacaktır. 

Pek tabiîdir ki, halkoylamasına sunulsun veya sunulmasın, Anayasa 
değişikliklerinde Anayasa Mahkemesinin denetimi söz konusu değildir. 

Görüldüğü gibi, maksadımız, Anayasa düzenimizn temel ilkelerinin 
kuvvetlendirilmesini ve daha dengeli bir şekilde işlemesini sağlamaktır. 

ORMAN SUÇLARININ AFFI: 

Anayasanın Orman suçlarının genel affa konu yapılamıyacağına dair 
hükmü kaldırılacaktır. 

Ormanların korunması konusunda Anayasamız ve kanunlarımız gerekli 
tedbirleri getirmiş bulunmaktadır. Orman suçlarının affa tabi olamıyacağı 
hükmü, affın genelliği ve eşitl iği ilkesine uymamaktadır. Orman suçların
dan başka hiç bir suçun affedilemiyeceği Anayasa metninde yer almamış
tır. Büyük ızdıraplara sebep olan bu hükmün kaldırı lması, vatandaşın Ana
yasamızda yer alan temel hakların özüne uygun düşecektir. Asl ında Orman 
köylüsünü, içinde bulunduğu zor şartlardan kurtarmadıkça, orman - halk 
münasebetlerini düzenlemedikçe, Anayasaya kadar girmiş yasaklarla bile 
ormanları korumak mümkün değildir. 

Ormanların korunması için müessir tedbirler alınmıştır ve alınmaya 
devam olunacaktır. 

Orman suçlarının genel affa konu olamıyacağı hususunun Anayasa'dan 
çıkarı lması, ormanların tahrip edilmesinin teşviki mânasına alınamaz. Ak
sine, affın tanınması, Anayasa'ca yasaklanmış bir suçun faili ile ormanı 
barıştırmaya yarayacaktır. 
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İÇ BARIŞIN EKSİKSİZ TESİSİ : 

Adalet Partisi kurulduğundan bugüne kadar memleketimize İç barışın 
eksiksiz teessüsünün, millî gücümüzü ve İtibarımızı arttıracağı kanaatinde 
olmuştur. İç barışın eksiksiz tesisinin gerektirdiği bütün pürüzlerin ortadan 
kaldırılması; millî bütünlüğümüz, beraberliğimiz ve hürriyetçi, demokratik 
rejimimiz için kaçınılmaz mahiyettedir. Demokratik hukuk devletinin temel 
ilkesi, vatandaşların hak eşitliğini öngörür. Siyasî sebeplerden dolayı mey
dana gelen çalkantıların neticeleri llânlhaye hiçbir memlekette sürüp git
memiştir. Gayet tabidir ki siyasî çalkantıların meydana geliş sebepleri ne 
olursa olsun, bir kere meydana geldikten sonra bunları olmamış addetme
ye ve bıraktıkları rüsûbu inkâr etmeye imkân yoktur. 

Siyasî sebeplerin meydana getirdiği eşitsizlikler, siyasî ortamın husu
met ve huşunetleri giderip barışı tesis ettiği nisbette ortadan kalkar. Ada
let Partisi iktidarı mazinin yaralarını tüm olarak saracak bir anlayışın ve 
iyi niyetin sahibi olduğunu daima göstermiştir. Nitekim geçen kısa mazi 
içerisinde bu istikamette başarılı adımlar atılmış, imkânların ve ortamın 
müsaadesi nisbetinde, millî huzuru muhafaza hedefi gözden kaçırılmadan, 
çok önemli merhaleler katedilmiştir. 

SİYASI HAK EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASI: 

Anayasa'da seçilmek hakkından mahrumiyeti gerektiren suçların ge
nel affa uğraması halinde dahi, seçilme hakkından mahrumiyetin devam 
etmesine dair mevcut hükmü, demokratik ilkelerle ve genel affın niteliği 
ile bağdaştırmak mümkün değildir. Memleketimizin demokratik gelişme
sinin tarihe mal olmuş safhalarındaki siyasî mücadelelerin yaralarını bütü
nüyle sarmak, millî beraberliğimizin olduğu kadar bugün eriştiğimiz mer
halede milletimizin demokratik olgunluğunun, hak ve nasafet duygularının 
başta gelen icaplarındandır. 

Bu konunun, Anayasanın meşruluk temeli ile en ufak bir ilişkisinin 
mevcut bulunmadığı meydandadır. 

Mazide cereyan etmiş siyasî hadiselerden dolayı seçilme hakkından 
yoksun bulunanlara seçilme hakkının iade edilmesinin bir güvençsizlik 
kaynağı olması için hiçbir sebep kalmamıştır. 

1960 ihtilâli neticesinde seçilme hakkından mahrum hale gelmiş bulu
nan vatandaşlarımızın seçilme halklarının iadesi için gerekli Anayasa deği
şikliğinin faydasına inanıyoruz. 

İDAREDE ISLAHAT: 

Adalet Partisi Devleti müessir hale getirme yolundaki tedbirlerin di
ğer bir önemli cephesini de hükümetin müessir işlemesini sağlayacak ted-
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birlerde görür. Şüphe yoktur ki Parlâmentonun üstünlüğü prensibi tabiî ol-
makala beraber, modem devletin faaliyetlerinde hükümet ve idare olarak 
yürütme organı, gerek kanunların uygulanması ve gerek kamu hizmetleri
nin görülmesi bakımından, en mühim unsuru teşkil eder. Devletle vatan
daş arasındaki temas ve münasebetlerin büyük kısmı hükümet ve idare
nin çalışma ve hizmet sahaları içinde cereyan eder. Vatandaşın devletten 
beklediği hizmetlerde büyük şikâyet konuları, hükümetin karar ve muame
lelerinde gerekli sür'at ve istenilen isabet ve müessiriyetin bulunmadığı 
noktasında toplanmaktadır. Yüzbinlerce kamu görevlisinin çeşit l i teşkilât 
içinde, merkezî ve mahallî idarelerde ve kamu müesseselerinde yürüttük
leri hizmet yurdun her yerinde ve günün her saatinde vatandaşlar tarafın
dan devamlı olarak değerlendirilmekte ve en küçük bir aksaklık bile bütün 
devlet ve hükümet mekanizmasını sorumlu tutan tepkilere sebep olmakta
dır. Bu bakımdan, birbirine bağlı çok çeşit l i teşkilâtın vatandaşa en mü
kemmel şekilde hizmet dâvası etrafında ahenkli ve müessir bir çal ışma 
düzenine girmesi zaruridir. 

Yürütme organının müessir hale getirilmesi, bir taraftan onun bünye 
ve işleyişinin ıslahı meselesidir. Diğer taraftan yargı organı ile yürütme 
organı arasındaki münasebetlerin yürütme tasarruflarını tesirsiz duruma 
düşürmiyecek bir ölçü içinde düzenlenmesi meselesidir. 

İcranın müessiriyetin! arttırmak maksadiyle yapılacak ıslahatın hede
f i , merkezi hükümet teşkilâtının ve mahalli idarelerin kanunları uygulama 
ve kamu hizmetlerini yürütmede zamandan, insan gücünden ve paradan ta
sarruf sağlayacak ve daha İyi hizmet edecek surette yeniden teşkilâtlan
ması ve çal ışma usullerinin bu maksatlara göre rasyonelleştiri lmesidir. 

Bu mülâhazaların ışığı altında idaredeki ıslahatın yönelmesi gereken 
hedeflerini şöylece özetlemek mümkündür: 

1. Kanunların uygulanmasında, vatandaş işlerinin görülmesinde yetki 
ve görevlerin Bakanlar Kurulunda toplanması, yerine, karar yetkileri iş bö
lümü esasına göre ilgili Bakanlıklara bırakılacaktır. 

2. Hizmetlerin vatandaşın ayağına götürülmesi bakımından işlerin 
merkezde toplanması yerine, illerde hattâ ilçelerde devlet teşkilâtının va
tandaş ihtiyacı ile temas sathı üzerinde neticelendirilmesine çalışılacaktır. 

3. Bakanların yetkileri altında bulunan teşkilâtın idaresinde başlıca 
âmir durumundaki yüksek dereceli memurları seçmek hususunda takdir 
yetkileri, Anayasanın icabına uygun olarak kabul edilecek, Bakanın Müs
teşar ve Genel Müdür gibi doğrudan doğruya kendi sorumluluğu ile alâ
kalı görevlerde çalışanları değiştirebilmek yetkisini bu derecelerdeki me
murların müktesep maaş haklarını mahfuz tutma esası ile bağdaştıran bir 
tatbikata gidilecektir. Danıştay kararlariyle, bugün memurun muayyen me-
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muriyette kalma teminatı haline getirilen sübjektif hakları, sadece mükte
sep hakların korunmasına inhisar edecektir. 

4. Lüzumsuz yazışmalara mahal vermeyecek usuller tatbik edilecek, 
kanunlarda açıkça tasrih edilmiş tahditler olmadıkça, vatandaş haklarını 
keyfî şekilde daraltıcı bir takdir yetkisi hiçbir idarî kademe için kabul edil
meyecektir. 

5. Kanuna aykırılığı yetkili mercilerin kararlariyle sabit olmuş konu
larda hataların düzeltilmesinden kaçınılmayacak, vatandaşları mutlaka mah
kemeye başvurmadıkça hakkını alamıyacak yollara sürüklemeyi marifet 
sayan zihniyete son verilecektir. 

6. Memurların meslekî bilgi ve ahlâkî vasıflarını takviye ve tevsik 
edecek, devlet idaresini bilgi ve fazilet disiplini içinde, kamu hizmetlerini 
daha tesirli seviyeye çıkaracak, yetiştirme, mükâfat ve müeyyideler sis
temleri konulacaktır. 

7. Yurt içinde ve yurt dışında temsil birliği sağlanacak, Valilerin, Kay
makamların ve Büyükelçilerin hizmetlerin görülmesinde genel koordinas
yonu sağlayacak ve Devletin gözü, kulağı olacak şekilde yeterli yetkilerle 
teçhizi cihetine gidilecektir. 

8. Kalkınma plânının hazırlanmasında ve uygulanmasında mahallî ida
relere düşecek görevleri karşılayacak seklide mahallî idareler yetki ve so
rumluluklarla teçhiz edilecektir. 

9. Plân uygulamasında edinilen tecrübeler göz önünde tutularak plânlı 
kalkınmanın Devlet bünyesine uygunluğunu sağlayacak tedbirler alınacak
tır. Böylece idarî bünye ve mevzuat plânlı kalkınmanın icaplarına cevap ve
rir hale getirilecektir. 

10. Başbakanlığa bağlı üniteler yeniden düzenlenecektir. 

11. Bakanlık kuruluşları yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlemede Tür
kiye'nin gelecek yıllardaki ihtiyaçları göz önünde tutulacak, hizmet teker
rürleri, yetki tedahülleri ve bunların doğurduğu israf önlenecektir. 

12. Bakanlar Kurulunun yetki ve görevleri yeniden düzenlenecektir. 

13. Finansman kuruluşlarının görev, yetki ve sorumlulukları yeniden 
düzenlenecektir. 

14. İktisadî Devlet Teşekküllerinin elinde mevcut imkânlardan daha 
iyi istifade edilmesi ve yeni kaynak yaratır hale getirilmesi için girişi len 
yeniden düzenleme çalışmalarına devam olunacaktır. 

ADALET İŞLERİMİZ : 

Adalette sür'at, kolaylık ve isabetî; sağlamak Partimizin temel görü
şüdür. 
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Bir karar ne kadar âdil olursa olsun, şayet geç kalmışsa bunda, bir 
gecikme adaletsizliği mevcuttur. 

Sosyal, Siyasal ve ekonomik hayatımızda gecikmiş adaletin çok za
man büyük rahneler aştığı ise bir gerçektir. Bu görüşün ışığı altında ge
çen 4 senelik iktidar devremizde adalette sür'at ve isabeti sağlama yo
lunda alınan ve üzerinde titizlikle durulan tedbirlere devam olunacaktır. 

Ayrıca Usul Kanunlarında sür'at ve sadeliği sağlıyacak ve Yargıtay'
ın yükünü hafifletecek değişiklikler yapılacaktır. 

Hâkim ve Savcıların daha iyi yetişmelerini sağlamak amacı ile staj 
usulleri yeniden düzenlenecektir. 

Bir taraftan sosyal, ekonomik, kültürel ve İdari alanlarda gerekli ted
birler a.'ınırken, diğer taraftan da tatbikatta çeşitli tereddütleri giderecek 
lüzumlu mevzuat tadili yapılarak boşluklar doldurulacaktır. 

Ceza davalarının sür'at ve isabetini sağlamak için, adlî zabıta kurul
ması üzerinde yapılmakta olan çalışmalara devam olunacaktır. 

Her gün artan bir hızla çoğalmakta olan trafik davalarını sür'atle ne
ticelendirmek için muayyen yerlerde trafik mahkemelerinin kurulmasına 
gidilecektir. 

Adlî sicil müessesesini modern bir hale getirmek için yapılmakta olan 
çalışmalara hız verilecektir. 

MİLLİ SAVUNMA POLİTİKAMIZ: 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin, yurdumuza yönelebilecek her türlü tehdidi 
karşılayabilecek şekilde ve aralıksız olarak cihazlanması için alınan ted
birlere devam olunacaktır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin kendi kumanda zinciri içerisinde öğretim ve 
eğitim seviyesini daimi olarak yüksek tutmak için alınan tedbirlere de
vam edilecektir. 

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ikmâl hizmetleri sürekli ve güvenilir bir şe
kilde yürütülecektir. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin hazarda İskân edildiği sahalardaki tesislerinin 
modernleştirilmesine ve yeni kışlalar, hastahaneler ve eğitim tesisleri ya
pılmasına devam olunacaktır. 

Şehirlerden uzak birliklerin kurulduğu yerlerden ve hudut karakolların
dan başlamak üzere girişilen subay ve astsubay lojmanları ile sosyal te
sislerin yapımına devam olunacaktır. 
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Harp silâh ve vasıtalarından memleketimizde yapılması mümkün ve 
lâzım olanlar ile ilgili sanayiin geliştir i lmesi için özel bir program uygula
nacaktır. 

DIŞ POLİTİKAMIZ : 

1965 Seç im Beyannamemizde ortaya koyduğumuz dış politika anlayı
şının ve prensiplerinin Türkiye'nin menfaatlerine uygun olduğu tatbikatta 
ortaya çıkmıştır. Geride bıraktığımız dönem zarfında Milletlerarası müna
sebetlerimiz azamî derecede geliştir i lmiş, mevcut dostluklarımız takviye 
edilirken, başka dostluk bağları kurulmuş ve bu münasebetler düzeyi üze
rinde memleketimiz, Milletler Camiasında dostluğu ve işbirliği arananan 
bir devlet olarak önemli bir mevki kazanmıştır. 

Barışa müsait şartların yaratılması istikametinde Türkiye, silâhlanma 
yarışının durdurulması ve silâhların azaltılması konusunda gir işi lecek te
ş e b b ü s l e r yardımcı olacaktır. Bu alanda Devletlerarasında farklılıklara yer 
verilmemesinin ve mevcut farklı şartların giderilmesinin önemle takip edi
lecek bir konu olduğu kanaatindeyiz. 

Uzayın barışçı maksatlarla kullanılması faaliyetlerine katılacağız. 
Bat âlemi ile münasebetlerimizin dostluk, ittifak, sıkı işibrliği ve or

taklık esası dairesinde gelişmekte olmasını memnuniyetle karşılamakta ve 
buna büyük ehemmiyet atfetmekteyiz. Bu âlemle savunma alanında sahip 
bulunduğumuz tesanüd bağlarının ifadesini teşkil eden NATO ittifakını gü
venliğin ve barışın teminatı olarak görmekte devam ediyoruz. 

Bölgemizde hüküm süren tehlikeli şartların biran önce düzelmesi ve 
yerini âdil ve devamlı bir barışa terketmesi önemle takip ettiğimiz bir ko
nu olmakta devam edecektir. Böyle bir sonucun alınması istikâmetinde 
bundan böyle de gayret sarfetmek ve başkaları tarafından sarfedilen gay
retlere yardımcı olmak kararındayız. 

Tarihî ve manevî bağlarla bağlı olduğumuz Orta - Doğu ülkeleri ile mü
nasebetlerimizi daha da geliştirmek üzere mevcut imkânları değerlendir
meye devam edeceğiz. 

Komşularımızla gerçekleştirmiş olduğumuz yapıcı münasebetlerin kar
şılıklı menfaatlere uygun çerçevede takviyesi önemle takip edeceğimiz bir 
amaç olacaktır. 

Asya ve Afrika'daki ülkeleri de kapsamak üzere çok yönlü bir politika 
tatbikatı çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğumuz ahenkli münasebetler 
manzumesini, zümreci olmayan tutumumuzu son dört yıl içinde ortaya çı 
kardığı bir eser olarak görüyor ve bu ahengin muhafazasına büyük önem 
veriyoruz. 
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Dış politikamızın ayrılmaz bir cüz u olan dış ekonomik il işkilerin, mem
leketimizin menfaatlerine ve ekonomik kalkınmamızın menfaatlerine ve 
ekonomik kalkınmamızın gereklerine en verimli ve yararlı yönlerde yürü
tülmesine devam olunacaktır. Dış ekonomik il işkilerimiz, malî ve ticarî 
alanların yanında teknik ve teknolojik işbirliği imkânlarını da azamî ölçüde 
sağlıyacak şekilde geliştirilecektir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığımızın gelişmesindeki olumlu 
sonuçların, ortaklığın daha yakın ve daha sıkı ekonomik, sosyal ve malî 
münasebetleri kapsıyacak olan geçiş döneminde artarak sağlanmasına gay
ret edilecektir. 

Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı ile olan il işkilerimiz artan bir hızla gelişti
rilecektir. 

Kıbrıs Davamızın büyük bir titizlikle takibe devam edeceğiz. 

Her vesile ile belirtilen ana görüşlerimiz çerçevesinde Cemaaatımızın 
meşru haklarına ve millî menfaatlarımıza cevap verecek bir nihaî sonuca 
ulaşabilmek, hedefimiz olacaktır. 

Özet olarak Dış politikamız bölgemizde ve dünyada barış ve güvenli
ğin devamını ve kuvvetlendirilmesini hedef alacaktır. Milletlerarası taah
hütlerimize sadık kalarak karşılıklı menfaatler çerçevesinde istiklâle, top
rak bütünlüğüne, İçişlerine ademî müdahaleye ve hak eşitliğine dayanan 
çok yönlü bir dış politikayı takibe devam edeceğiz. 

Karşılıklı menfaatlere dayanacak olan bu çok yönlü politikamız ger
çekçi , itibarlı ve açık bir politika olacaktır. 

Memleketimizin güvenliğini ve kalkınmamızın gereklerini Dış politika
mızın en önemli hedefi sayıyoruz. 

Kıbrıs'taki soydaşlarımızın devamlı bir güvenliğe kavuşması ve Kıb
rıs' la ilgili hak ve menfaatlerimizin korunmsmı ön plânda tutarak, Kıbrıs 
ihtilâfına barışçı yollarla çözümlenmesi politikamıza devam edeceğiz. 

EMNİYET VE ASAYİŞ : 

Bir ülkede can ve mal emniyetinin sağlanması devletin en önemli va
zifelerinden biridir. Adaletin sürat l i ve haklı ölçüler içinde tevzîiyle bir
likte can ve mal emniyetinin sağlanması Devletin var oluş sebebini teşkil 
eder. Çağımızın devleti, iktisadî ve sosyal fonksiyonları yüklenmiş olmakla, 
adalet, emniyet ve asayiş mevzuundaki temel görevlerini aksatamaz. Esa
sen adaletin sür'atle ve adil ölçüler içinde tevzi edilemediği can ve mal 
emniyetinin sağlanamadığı bir memlekette iktisadî ve sosyal fonksiyonları 
ifa etmek mümkün değildir. 
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1961 Anayasasının getirmiş bulunduğu bak ve hürriyetlerin kullanıl
ması ve bu arada zaman zaman bu hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılması 
bugüne kadar memleketimizin alışık olduğu bir takım hâdiselerin meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Bu hadiselerin bir takım tedirginlikler yarattı
ğı inkâr olunamaz. Aslında çeşitli siyasî partilerin ve bunlar dışındaki bir 
takım mihrakların politikanın mevcut ve meşru platformlarını kullanamıya-
rak, siyasî iktidarın başına gaile açmak maksadiyle huzursuzluk yaratan 
şiddet hareketlerini çeşitl i yönlerden teşvik ettiklerini kimse inkâr ede
mez. Devlet kuvvetleriyle çeşitl i grupları karşı karşıya getirerek Devlet 
kuvvetlerinin zedelenmesine, itibarlarının kırılmasına yönelmiş gayretler 
geçen yıllar zarfında esefle müşahade edilmiştir. Vatandaşı tedirgin eden 
bu hâdiseler karşısında her defasında devlet kuvvetleri hâdiselerin içinden 
Sasarıyla çıkmış ve kanun kuvvetini hâkim kılmıştır. 1961 Anayasasının yü-
•TJrlüge girdiğinden bu yana görülen ve vatandaşı rahatsız eden hâdiseler 
Türk lopıumu için yeni olaylardır. Bu olayların bir kısmı meşrudur; hakların 
kullanılmasının neticesidir; bunlara alışmak lâzımdır. Bir kısmı ise, hakla
rın suiistimali yoluyla kastî olarak yaratılmıştır; kökünde çeşitl i tahrikler 
mevcuttur; rejimle mücadele gibi bir maksadı hedef ittihaz etmiştir. Bu gi
bi hadiseler karşısında da Türk vatandaşının Devietine, müesseselerine, 
Devletin gücüne itimat içinde olması lâzımdır. 

Adalet Partisi olarak memleketi mizide kanunları meşru Devlet kuvvet
leri vasıtasıyle hakim kılmağa, vatandaşların can ve mal emniyetini, yarına 
olan güvenini, korkusuz yaşama hakkını zedeletmemeye devam edeceğiz. 

Demekratik rejim kendi kendisini korumaya muktedir bir rejimdir. 
Anarşi , zor, kaba kuvvet ihtimalleri karşısında Devletin kendisini savuna
bileceğine inanmadıkça tedirginlikleri gidermek mümkün değildir. Vatan
daşlara düşen vazife uyanık olmak, devlet kuvvetlerine yardımcı olmak, 
onların vazifelerini güçleştirmemek ve Devlet kuvvetleri dışındaki gayri 
meşru davranışlara alkış tutmamaktır. Devlete düşen görev ise, kanunsuz
luk kimden ve nereden gelirse gelsin, bu gibi hadiseler karşısında, kanun
ları mutlak surette hâkim kılabilmektir. 

Devlete inanç her türlü korku ve tedirginliğin devasıdır. Hiç kimse 
devletten ve kanundan güçlü olamaz. 

Batı demokrasilerinde görülen toplum hâdiseleri yurdumuza da sirayet 
etmiştir. Gençlik hareketleri namı altında meydana gelen olaylar, gösteri 
ve yürüyüş hakkının kanun sınırları dışında kullanılmasından doğan olaylar, 
grev hakkının yine kanun sınırları dışında kullanılmasından doğan olaylar, 
bina ve arazi işgalleri, sebepleri ne olursa olsun, kanunların suç saydığı s ı 
nırlara eriştiği ahvalde daima kanun yoluyla giderilecektir. 

Devlet kuvvetleri, vazife görürken, meşru hakların istimaline hiç bir 
şekilde mani olmayacaktır. Ancak, hakların suistimali yoluyla gayrın ız
rarına da müsaade olunmayacaktır. 
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Kanunlarımızda mevcut boşluklar doldurulacaktır. Bunu yaparken de 
Anayasada temel hakların özüne hiç bir şekilde dokunulmayacaktır. Türk 
Ceza Kanununda, Cemiyetler Kanununda, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununda, can ve mal emniyetini koruma bakımından yetersizlikleri ve tat
bikattaki tereddütleri önleyici ıslahat yapılacaktır. 

Gel işen, nüfusu artan ve büyüyen bir memlekette toplum hadiseleri 
dışında kalan münferit suçların nispeti de artmaktadır. Bu gibi hadiselerde, 
vatandaşı, maruz kalabileceği tehlike ve haksızlıklara karşı koruma yolun
daki titiz ve itinalı tatbikatımıza devam olunacaktır. Bu maksatla emniyet 
kuvvetlerinin sayısı arttırılacak ve eğitimleri geliştiri lecektir. Cihazlanma-
larının ikmaline devam olunacaktır. 

Memleketimiz, nispet itibariyle, Dünya memleketleri arasındaki yük
sek trafik kazalarının vuku bulduğu bir ülkedir. Trafik kazalarının toplumu
muzda elim hadiselere sebep olduğu ve bir çok aileyi derin teessürlere 
gark ettiği bir gerçektir. Trafik kazalarının azaltılması bakımından bir taraf
tan alt yapıyı ıslah etmek, trafiği taşıyamaz hale gelmiş yollarımızın kapa
sitesini arttırmak ve kazaları azaltmak için her türlü tedbirleri almaya de
vam edeceğiz. 

Şehir iç i trafiğinin sebep olduğu kazaları önleyici tedbirlerin de alın
masına devam olunacaktır. 

PLÂNLI KALKINMA VE REFAH DEVLETİ STRATEJİMİZ : 

Plânlı kalkınma ve refah devletini kurma, kalkınma politikamızın teme
lini teşkil eden başlıca yol olmaya devam edecektir. Plânlamayı yüksek bir 
hayat seviyesine ulaşmada, ihtiyaçları ve imkânları artan medenî ve ileri 
bir toplumu yürütmede, rasyonel bir politika izleminin başlıca aracı olarak 
kabul ediyoruz. Böyle bir toplumun kalkınma hamlesini dahada yoğunlaş
tırmak için, iktisadî bilgileri toplamayı daha da geliştirmek, istatistikleri
mizi ve kalkınma politikamıza rehberlik eden ilmî malzemeyi arttırmak ve 
zenginleştirmek için sarf edilen çabalara hız vereceğiz. 

Plânlı, iktisat politikasına devlet müdahalesi ve kontrolünü arttıran bir 
vasıta gözüyle değil, fakat kalkınma potansiyelimizi ilmi metodlarla tam 
olarak değerlendirmede zarurî bir vasıta olarak gören siyasî ve iktisadî 
felsefemize uygun şekilde yürütmeye devam edeceğiz. İktisadî plânlama
y ı , hür ve demokratik ülkelerin ileri, verimli ve piyasa ekonomisine uygun 
bir politika vasıtası olarak kabul ederek özel teşebbüs için yol gösterici, 
destekleyici ve teşvik edici bir yönde gelişt ireceğiz. 

iktisadî kalkınmamızın başlıca potansiyelini, gücü hızla ve devamlı şe
kilde artan vatandaş kütlesinde, yani özel sektörde görmekte ve buna 
önemli katkıda bulunan kamu sektörü ile dış alemden gelecek kaynakları 
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ihmal edilmesi mümkün olmayan unsurlar olarak mütalâa etmekteyiz. Bu 
sebeple önümüzdeki dönemde de, karma ekonominin bu bünyesinden ya
rarlanarak, bu üç kanaldan gelen kaynakları, en yüksek kalkınma hızı temin 
edecek şekilde ahenk ve verim içinde kullanmaya devam edeceğiz. 

Türk ekonomisinin bugün ulaşmış olduğu kalkınma safhasında, plânlı 
kalkınmamızın dikkat ve gayretini teksif edeceği başlıca hedefleri açrk bir 
şekilde tespit etmek zorundayız. Önümüzdeki dönemde kalkınmamızın yö
nü, geçmiş dönemlerin biriktirdiği dış borç yükünü hafifletmek, hızı artan 
kalkınma gayretimizin tabii sonucu olarak yükselen ithalât talebini, tam 
olarak karşılamaktır. Öte yandan artan nüfusun bünyesi değişen iktisadî ve 
sosyal hayatımızın tabii sonucu olarak hızlanan ve sürat l i bir tempoya ula
şan şehirleşme vetiresinin zorunlarını halletmektir. 

Bu iki ana meselenin çözümlenmesi için ihracaatın ve döviz kazanma 
kapasitemizin, daha önceki dönemlerden de hızlı olarak gel işmesi husu
sunda özel gayretler sarf edilecektir. Önümüzdeki dönemin hedefi bütün 
gücümüzle ihracatı artırabilmek için döviz kazanma seferberliğine geçilme
si olacaktır. Aynı zamanda toplumsal bünyemizdeki köklü değişmelerin ger
çekleşebi lmesi, kalkınma hamlemize önderlik edecek olan endüstrinin, ar
tan ve şehirleşen nüfusa çalışma alanları açabilmesi için, sanayi hamlemiz 
daha da kesinleştirilecektir. Sanayileşmemiz hem ihracat seferberliğini ger
çekleştirmemizde, hem sür'atle modernleşmekte olan tarım sektörünün 
muhtaç olduğu unsurları imal etmede, hem de artan yatırım ihtiyaçlarının 
karşılanmasında hayati bir rol oynıyacaktır. 

Bu hedeflere ulaşabilmek ve tatbikatta gerçekçi metodlara kavuşabil
mek için, ayrıntıları daha sonraki bölmelerde de açıklanan geniş bir ısla
hat politikası takibedilecektir. Bu ıslahat politikasında, dış ilişkileri artan 
ve ihracata dönük bir şekilde gelişmeye devam zorunluğu daha kesin şeki l
de hissedilen Türk ekonomisinin şümulü daha da genişleyen bir alanda pi-
yisa mekanizması ve fiat sistemi 'içinde yürütülmesine özel bir dikkât sar-
fed ilecektir. 

Hür bir ortamda demokratik plânlamanın tam verimli bir şekilde göre
vini yerine getirmesi için direkt müdahaleler, idari tanzim ve kontrol lardan 
çok, rasyonel bir iktisat politikasının başlıca araçları olan para, kredi ve 
fiskal politika alanlarında gerekli düzelmelere sür'atle gidilecektir. 

Bu maksatla çeşitl i alanlarda zaruri olan kurumsal düzelmeler gerçek
leştiri lecek, vergi ıslahatı yapılacak, maliye politikasının amaç ve gereçle
rini daha rasyonel ve belirli şekle sokacak olan düzenlemelere baş vurula
caktır. Bu cümleden olarak, ayrıntıları ileriki bölümlerde de açıklanan Mer
kez Bankası ve kredi sistemi reformları gerçekleştiri lecektir. Keza rasyo
nel bir fiskal politikanın zaruri aleti olarak, vergi sisteminin, bütün sektör
leri eşit tesir sahası içine alabilmesi, devletin gelir kaynaklarının belirli 
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sektörler üzerinde yığılmasının önlenmesi, dolaylı ve dolaysız vergiler sis
temimizin kalkınmamızı güçlendiren ve fiat bünyesini düzelten bir istika
mete yönelmesi hususunda şümullü bir vergi ıslahatı gerçekleştiri lecektir. 
Keza belirli alanların ne ölçüde ve ne istikamette korunmasının ölçülebil
mesi ve açıkça görülebilmesi için, bütçe ve kamu masrafları kalemlerinde 
ıslahata gidilecektir. 

Kamu idaresinin verim ve müessiriyetinin daha da artırılması, iktisadi 
devlet teşekküllerinin potansiyelinden daha fazla yararlanılması için, mer
kezi devlet, mahalli idareler ve iktisadi gayeli kamu teşebbüslerinde bu 
yönde köklü ıslahat tedbirlerine hız verilecektir. 

Verdiği sonuçlar ve çeşitl i uygulamalarla, potansiyeli geçmiş dönem
lerden çok daha yüksek ölçüde ortaya çıkan özel teşebbüslerin ve vatan
daş gücünün teşkilâtlanabilmesi ve tesirli l iğmi artırabilmesi için, bazı ku
rumsal reformlara gidilecektir. Türk sanayii ve iş hayatında cesamet bü
yüyen yainızca ferd ve aile iştirakleri ile gerçekleşme imkânları daralan 
yatırımlar için, geniş vatandaş kütlelerinin mali kaynaklarını yan yana ge
tirebilmek üzere mali ve hukuki alanda gerekli tedbirler alınacaktır. Vatan
daşların şahsi gayretlerini birleştirmeleri hedefini güden teşebbüslerin ve
rimli, güvenilir ve istikrarlı bir yönde devam ettirilebilmesi için, ileri ülke
lerin gel işmiş sermaye piyasalarında uygulanan yeniliklerini malî bünye
mize sür atle yerleştireceğiz. 

Bu suretle gelir ve servetin toplum içinde daha yaygın ve daha denge
li bir şekilde dağılmasına yardım eden, iktisadî ve malî kaynakların lüks ve 
tüketim amaçlarından başka alanlara aktarılmsını kolaylaştıran, milli kay
nakları seferber ederek, en iyi kullanan ve verimlendiren ellere emanet 
eden medenî ve ileri bir iktisadî bünyesinin, işsizl ik, hastalık ve sakatlık, 
ihtiyarlık gibi ferd elinde olmayan etkenler yüzünden mahrumiyet çekme
mesi için, her yıl daha genişleyen ve güçlenen sosyal güvenlik sistemimi
zin geliştiri lmesine devam edilecektir. 

Artan gelir ve servetten çalışan zümrelerin daha geniş pay alabilme
leri için, en güçlü gereçlerden biri de toplu sözleşme ve hür sendikacılık 
sistemidir. Bu amaçla kalkınma gayretlerimizi kösteklemeyecek şekilde, 
verim artışına paralel bir tarzda ücretlerin yükselmesine imkân veren ras
yonel bir ücret ve gelir politikası izlenmeye devam edilecektir. 

Aynı zamanda para ve maliye politikasında izlenen rasyonel yolla çe
lişmeye düşmeyecek şekilde, dar gelirli sınıflar lehine sosyal harcamalara 
önem veren kamu maliyesi politikasına, dar gelirli müstahsili himaye eden 
fiat ve kredi politikasına, az gel işmiş bölgelerdeki kalkınmayı hızlandıran 
fark gözetici uygulamalara devam edilecektir. 

Kalkınmamızda bölgelerin potansiyelinin daha iyi ortaya çıkarılması 
için, bölge imkânlarının ve potansiyelinin tam bir envanterini ortaya çıka-
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racak çalışmalara hız verilecektir. Plânın yüksek seviyede ve marko kemi
yetler planındaki yönleri ve hedefleriyle, bölge ihtiyaçları ve imkânlarının 
projeler seviyesindeki tezahür ve ifadelerini daha iyi bağdaştıracak şeki l
de çalışmalara hız verilecektir. Bu maksatla Merkezi Plânlama Teşkilâtıy
la, bölgesel seviyedeki bağların daha da artırılmasına çalışılacaktır. 

Genel hatları ve kalkınma stratejisi bu çerçeve içinde özetlenen de
mokratik Türk plancılığının, yedi yıllık biriken tecrübeler sonunda, Türki
ye'nin ihtiyaçlarına gerçekçi cevaplar veren en uygun araç olduğu inan
cındayız. Hürriyet düzeni ve demokratik sistem içinde, iç barış ve ^siyasî 
istikrar ortamında, bu yolda devam etmenin, Türk milletinin asırlık bekle
yişlerini kısa zamanda gerçekleştireceğine inanıyoruz. 

Marksist özentilerin, düzeni yıkmak üzere yola çıkan hayalperestlerin 
memleket gerçeklerinden habersiz, birikmiş olan tecrübeleri ve elde edi
len sonuçları değerlendirmeden aciz tutumlariyle, partimizin gerçekçi ve 
bilimsel zihniyetini, Türk vatandaşının yan yana getirerek kıyaslaması için 
1969 seçimleri eşs iz bir fırsat daha ortaya koymaktadır. Bu seçimin aynı 
zamanda hür ve demokratik ortama yaraşan bir kalkınma ve refah strateji
si ile, tahripkâr bilgisiz ve sorumsuz bir düzen düşmanlığı arasında açık bir 
tercih olacağına da inanmaktayız. 

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR : 

Maliye ve Vergi Politikamız : 

Maliye politikamız; topyekûn kalkınmamızın sıhhatli ve süratli olarak 
gerçekleşmesini ve ekonomimizin enflasyon, resesyon, deflasyon gibi arı
zalardan uzak kalarak istikrar içinde gel işmesini sağlamak, artan milli ge
lirin vatandaşlar arasında adil ve dengeli olarak dağılımına yardımcı olmak 
esasına dayanır. 

Bu hedefe ulaşabilmek için herşeyden önce sağlam ve sıhhatli kay
naklara sahip olmamız gerekmektedir. Bunun için modern bir vergi idare
sinin meydana getirilmesi lüzumludur. Mükellefle işbirliği zihniyeti içinde 
sür'atli ve tesirli çalışan bir vergi idaresi bir taraftan iç tasarruflarımızı 
arttıracak, diğer taraftan iktisadî istikrar ve ödemeler dengesi politikamı
za destek olacaktır. 

Kamu maliyesini program bütçe sistemine geçirerek kaynaklarımızın 
en iyi şekilde kullanılması sağlanacaktır. 

Bankalar ve kredi sistemi günümüzün gelişen şartlarına göre yeniden 
düzenlenecektir. 

Diğer taraftan sermaye piyasalarının kurulması, gönüllü tasarrufların 
teşviki , halka açık anonim ortaklıklar gibi konularda alacağımız tedbirlerle 
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halkın elindeki tasarrufların değerlenmesi ve bunların yatırımlara aktarıl
ması sağlanacaktır. 

İktisadî devlet teşekküllerinin elindeki imkânlardan daha çok fayda
lanmak ve yeni kaynaklar yaratmak suretiyle kalkınmaya olan katkısını art
tırmak için İslâhat tedbirlerinin alınmasına devam olunacaktır. 

İktisadî istikrarı sağlıyacak, sanayileşmemizi kolaylaştıracak ve gelir 
dağılımında adaleti temin edecek bir fiyatlar ve gelirler politikasının ahenk
le yürütülmesine devam olunacaktır. 

Gerçek vergileme alanına girmeyen gelir vergisi mükelleflerinin, glo
bal götürü vergileme sisteminden şahsî götürülüğe kaydırılarak vergilendi
rilmeleri sağlanacaktır. 

Veraset intikal vergimiz ve bu verginin tatbikatına ait Vergi Usul Ka
nunu hükümlerinde yapılacak değişikliklerle, bu vergi ile gelir vergisi ara
sındaki organik bağ kurulacak, her iki verginin randımanlı birer kaynak ha
line gelmesi sağlanacaktır. 

Tarım kazançlarının vergilendirilmesinde bugünkü ikili sistemin, yani 
gelir ve arazi vergilerinin uygulanmasına devam olunacaktır. Her ki vergi 
daha rasyonel, modern ve toprağın potansiyeli ile olan yakın i l işkisi de na
zara alınarak daha basit vergileme teknikleri ile takviye edilecektir. 

Vasıtalı vergiler alanında gider vergisinin bütünlüğünü bozan tekel ve 
şeker fiskaliteleri üzerinde başlanmış bulunan ıslahat hareketine devam 
olunacak ve halkın zarurî gıda maddesi şeker üzerindeki, verginin ileri batı 
memleketleri, bilhassa üyesi olmak kararında bulunduğumuz ortak pazar 
ülkeleri seviyesine indirilmesine gayret edilecektir. 

Gider vergilerimizin bugünkü tek kademeli istihsal vergisi durumun
dan, ortak pazar vergisi olarak kabul edilmiş bulunan 3 kademeli eklenen 
değer vergisi sistemine geçebilmenin şartları temin edilecektir. Ortak Pa
zarın vergi ahenkleştirilmesi faaliyetlerine ayak uydurabilmek için bu ko
nuda başlamış bulunan araştırma faaliyetleri sonucuna göre vergi siste
mimizde gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Türkiye'nin dış ticareti ve yabancı sermaye yatırımlarının vergilendi
rilmesinde ülkemizin vergileme haklarının açıklığa kavuşturulması ve vak» 
vergi ziyamın önlenmesi için vergi anlaşmaları akdi faaliyetlerine devam 
edilecek ve akdedilen vergi anlaşmalarının sür'atle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden geçirilmeleri sağlanacaktır. 

TİCARET POLİTİKAMIZ : 

Ticaret Politikamıza verilen açıklık, güvenlik ve eşitlik prensiplerine 
devam olunacaktır. Fiatların arz ve talep kanunlarına uygun olarak serbest-
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çe tekevvün edebileceği bir ortamın yaratılması esastır. Bu hâl, hiç bir za
man piyasayı başıboş bırakmak şeklinde anlaşılamaz. Belli hedeflere an
cak, ekonominin gerektirdiği tedbirler alınmak suretiyle ulaşılabilir. 

Temel mal ve hizmetlerde veya zaruri ihtiyaç maddelerinde fiat istik
rarını sağlıyacak tedbirlerin alınmasına devam edilecektir. Müstehlikin ih
tiyaçlarına doğrudan doğruya cevap veren mal ve hizmetlerde, müstehlikin 
kalite ve fiat yönünden aldanmasını önlemek için teşkilâtlanması teşvik 
olunacaktır. 

Vatandaşın yiyecek, giyecek vesair ihtiyaçlarının en iyi ve en ucuz 
şekilde giderilmesi ve gıda maddelerinin istikrarlı ve rasyonel bir şekilde 
pazarlanması teşvik edilecektir. 

Ziraî mahsullerin değerlendirilmesi ile ilgili taban fiat politikamıza 
müstahsilleri teşkilâtlandırma yolu ile devam edilecektir. 

1965 yılından beri uygulanan pamuk, fındık, üzüm, incir, tütün, fıstık, 
ayçiçeği, çeltik, zeytinyağı destekleme alımlarına müteakip yıllarda da de
vam olunacaktır. Böylece müstahsil gelirinin istikrarını koruma yanında 
istihsali geliştirici ve dış pazar açısından imkân sağlayıcı bu politika, mad
de gurupları arttırılarak uygulanacaktır. 

Kooperatiflerimizin çoğalması ve yayılması için yapılan çalışmalar ge
liştirilecektir. Yeni kooperatifler kanununun getirdiği müesseseler kurula
caktır. 

Hayvan üretimi ile iştigal eden müstahsil bölgelerde üretimin değer
lendirilmesi ile görevli bulunan E t -Ba l ı k Kurumunun büyük ve güçlü bir 
Devlet müessesesi haline getirilerek memleket hayvancılığında nazım rol 
oynaması sağlanacaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin çalışma sahası genişletilerek ziraî mah
sullerin bütünü üzerinde faaliyet göstermesi sağlanacaktır. Yeni satış mer
kezleri tesisi suretiyle ekmeklik hububat yanında yemlik satış imkânları 
da sağlanmak suretiyle müstahsil bölge ihtiyaçlarının ucuz ve emniyetli 
bir yolda karşılanmasına çalışılacaktır. 

Çeltik müstahsilinin korunması, çeltik üretiminin teşviki fiat istikra
rının sağlanması gerçekleştiri lecektr. 

Zirai mahsullerin, dolu, don, kuraklık, yağmur, seylâp gibi âfetlere ve 
hayvanların ölüm, hastalık, çalınma, kaza rizikolarına karşı sigorta edilme
si teşvik olunacaktır. 

Sigortacılığın Millî Ekonomimize daha müessir katkıda bulunması için 
yurt servetini koruyucu ve tasarrufu teşvik edici çalışmaları desteklene
cektir. 
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Sigortacı kuruluşla sigortalı ilişkilerini koruyan sistem ıslah edilerek 
daha verimli bir gelişme ortamı hazırlanacaktır. 

DIŞ TİCARET POLİTİKAMIZ : 

Ekonomik kalkınmamızın gel işmesini ve devamlılığını sağlamak ve ko
rumakla alâkalı çalışmalara Dışticaret Politikası açısından büyük ağırlık 
vermekteyiz. Yatırım Malları ve gelişen sanayiin ham madde ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için ve daha büyük hacimde yatırımı sağlamak daha büyük 
hacimde istihsali devamlı kılabilmek için Dış ticaretimizde ihracat politika
mızı geliştirici tedbirlere büyük ağırlık verilecek, bu arada ihracat ve kal-
kalkınma bankası kurulacaktır. 

Çeşit l i devrelerde çeşitli hedefleri gerçekleştirmek üzere çıkarılmış 
olan mevzuat basitleştiri lecek Dışticaret ve ödeme bilançomuzla ilgili hu
suslardaki tahditlerin tedricen makul ölçülerde hafifletilmesi için gereken 
rasyonalizasyon tedbirleri alınacaktır. 

İhracatımızın artırılmasına, çeşitlendirilmesine, bu arada halen istih
sal edilipte değerlendirilemeyen mahsullerimize pazar bulunmasına ve ih
racat hacmimize önemli miktarda sanayi mamullerinin eklenmesine çalı
şılacaktır. Bu maksatla gerekli teşkilâtlanma ve yeniden düzenleme tedbir
lerine başvurulacaktır. 

İhraç mallarımızın çeşitlendirilmesi ve istihsalinin arttırılması yolun
daki politika yanında, bu mallara beynelmilel standartlara uygunluğun ve 
dış pazarlarda aranılan niteliğin kazandırılması istikametindeki tedbirlere 
ve çalışmalara devam edilecektir. 

Ayrıca, dış ülkeierde pazarlama ile ilgili yerleşme ve araştırma ted
birlerine ağırlık verilecek, yeni pazarlar kazanma gayretlerimiz geliştirile
cektir. Bu politikanın başanya ulaşması ile ilgili iç ve dış organizasyon ko
nuları yanında yetiştirici ve öğretici çok yönlü çalışmalara da ağırlık veri
lecektir. 

İthalâtımızın ekonomik kalkınmamız ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
yürütülmesini sağlayacak çalışmalarda ithalâtın gerçek ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde düzenlenmesine ve geliştiri lmesine devam edilecektir. 

Gelişen sanayimizin artan ham madde ihtiyacının karşılanması, ithalât 
ikamesi politikası yanında, ihracat Sanayiinin kurulmas; ve gel işmesi isti
kametinde ithal programları uygulamasına önem verilecektir. 

Yurt kaynaklarının değerlendirilmesi için gerekli yatırım malları itha
line öncelik verilecektir. 

Dışticaret rejimimizin hazırlanmasında ve tatbikatında eşitlik, açıklık 
ve genellik ilkelerine sıkı şekilde bağlı kalınacaktır. Dışticaret politikasının 
yürütülmesinde, ekonominin her sektöründe olduğu gibi özel sektörle de 
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i l işkilerimizi, işbirliği anlayışı içinde daha da geliştirici ve güçlendirici 
tatbikata devam edilecektir. 

SANAYİ POLİTİKAMIZIN ESASLARI : 

İkinci 5 Yıl l ık Kalkınma Plânında öngörülen prensiplere göre, memle
ketimizin hızla sanayileşmesini mümkün kılacak tarzda çalışmalara devam 
edilecektir. 

Yatırım mallan imalâtını geliştirecek ağır sanayi projelerine öncelik 
verilerek, sanayileşme hamlemizde önemli bir merhalenin aşılması sağla--
nacaktır. 

İhraç imkânı bulunan sahaları ele alan ve ihracat kaynaklarımızı hare
kete geçirecek olan sınaî teşebbüslere öncelik verilerek çeşitl i yollardan 
desteklenecektir. 

İthalâtımızda hacim itibariyle büyük yer tutan malların dahilde istih
sali ekonomik icapların elverdiği nispette artırılacak, ekonomimiz güçlen
dirilecektir. 

Sanayileşme hamlemizin kaydettiği gelişmeye yeni bir hız verilebil
mesi için kredi ve ham madde tedarikinde yeni uygulamalar suretiyle gü
ven ve istikrar ortamı güçlendirilecektir. 

Ekonomik ve teknik icapların müsaade ettiği veya sosyal zaruretlerin 
gerektirdiği ölçüde, ağır sanayi ile birlikte yan sanayiinin kuruluşu da teş
vik edilecektir. 

Montaj Sanayiinde mamullerin bünyesine dahil olan yerli malzeme 
nisbetlerinin artırılmasına devam olunacaktır. 

Kurulacak teşebbüslerin dünya piyasalarında rekabet edebilecek ölçü 
ve kıstaslara uygun şekilde kurulması temin olunacaktır. 

Sanayileşmemizde dış pazarların elverişli l iği nispetinde ham madde
lerimizi yarı mamul veya mamul hale getirerek ihraç etmeye önem verile
cektir. 

Karma ekonominin ahenk içinde gelişebilmesi için kamu ve özel sek
törlere aynı ölçüler uygulanacaktır. Özel teşebbüsün plân hedeflerine uy
gun olarak meydana getireceği sanayi tesisleri teşvik olunmaya devam 
edilecektir. 

Tesislerin, teknik şartlar ve ekonomik icaplara halel gelmemek şartı 
î le, memleket sathına dengeli bir şekilde dağılması sağlanacaktır. 

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası sanayileşmemize daha çok yardım
cı hale getirilecektir. 
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Partimizin üzerinde önemle durduğu ve ele aldığı hususlardan biri de r 

organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi çarşılarıdır.. 

Bunların yapımına hızla devam olunacaktır. 

Sanayi mamullerimizin dış pazarlarda rekabet gücüne sahip kalite ve 
vasıfta olması müstehliki ezmiyecek uygun fiatla piyasaya arzı ve devam
lılığı dikkatle takip olunacaktır. 

Özet olarak sanayileşmemizin devamlılığı ve randımanlı çalışması 
için gereken her türlü tedbire başvurulacak ve kalkınmamızın sürükleyici 
sektörü olan sanayimiz yeni hamleler yapabilecek hale getirilecektir. 

TARIM HİZMETLERİ : 

Tarım sektörü, milli ekonomimizin temel dayanaklarından birisini teş
kil eder. Nüfusumuzun büyük çoğunluğu, geçimini tarımdan sağlamakta, 
milli gelirimizin önemli bir kısmını tarımsal ürünler teşkil etmekte ve ihra
catımızda da, tarım ürünleri büyük bir paya sahip bulunmaktadır. Artan 
nüfusun beslenmesi ve sanayiin ham madde ihtiyacının karşılanması için, 
teknolojik gelişmeleri daha etkili olarak uygulamamız icap etmektedir. 
Tarımsal üretim, tabiat şartlarının tesirine tâbi bulunmaktadır. Teknik, 
ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme sayesinde büyük bir potansiyele sa
hip olan ekilebilir araziden düne nazaran birkaç misli daha fazla mahsul 
almak mümkündür Üretimin artırılmasında netice verecek müspet tedbir
ler arasında tarım reformu başta gelmektedir. 

Tarım işletmelerinin düzenli ve ekonomik bir ünite haline getirilmesi, 
tarımda toprak rejiminin düzenlenmesi, arazi mülkiyet ve tasarruf hakla
rının korunması, topraksız olan veya yeter toprağı olmayan çiftçilerin ge
lirli işletmelere sahip kılınması, araç ve gereçlerin, tarım kredilerinin uy
gun şartlarla tedariki ve kullanılması, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi 
ve pazarlanması, araziden ve su kaynaklarından verimli şekilde istifade 
edilmesi, çiftçinin teşkilâtlanması, emek ve tasarruflarının değerlendiril
mesi eğitim ve öğretim imkânlarının geliştiri lmesi gibi tedbirler dizisi tarım 
reformu analyışımızın esasını teşkil eder. Bu görüşlerin ışığı altında doğru
dan doğruya mevzuat çıkarılmasına ihtiyaç göstermeyen hususlar, Adalet 
Partisi olarak ele aldığımız ve üzerinde önemle durup icra ettiğimiz konu
lardır. Bu konudaki çalışmaların programlanması ve icrası, tecrübelerin or
taya koyduğu yeni unsurlarla takviye edilerek daha faydalı hale getirilecek
tir. 

Verimin arttırılmasında bir diğer unsur olan iyi vasıflı ıslâh edilmiş, 
kışa, kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı nitelikte olan tohumun geliştiril ip 
iklim şartlarına göre intibakı sağlanacaktır. 

Çiftçimizin gübre kullanması teşvik edilecek, tedariki ve dağıtımı ko
laylaştıracak, gübre fiatlarını daha da ucuzlatacak tedbîrler alınacaktır. 
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Zirai Kredi : 

Tarım kredisinin amacı, üretimi artırmak, ürünün değerlendiri lmesini, 
sürüm ve satışını kolaylaştırmak suretiyle köylünün kalkınmasına yardımcı 
olmaktır. Kredilerin miktarında, dağıtım şartları ve düzeninde, bu amacın 
gerçekleşmesi üzerinde önemle durulacaktır. Bu maksatla : 

Tarımsal üretimin tabiat şartlarına bağlılığını azaltacak tedbirler cüm
lesinden olup, çiftçilerimiz tarafından istihsaldeki önemi artık benimsen
miş bulunan kimyevi gübre, yüksek verimli tohumluk, ziraî mücadele ve 
sulama tatbikinin kredi ile desteklenmesine devam olunacak ve ayni kre
di uygulamasına genişlik verilecektir. Kontrollü zirai kredi sisteminin bü
tün yurda yayılması sağlanacaktır. 

Kredi dağıtımında sosyal adalet ilkelerine önem verilerek, küçük ta
rımsal işletmelerin ekonomik birimler haline getirilmesine çalışı lacaktır. 
Küçük ve orta işletmelerin üretim için lüzumlu ihtiyaçlarını ve donatma 
araçlarını kolaylıkla sağlamak üzere kooperatifleşmeye önem verilecek 
ve kredilendirmede kooperatiflere öncelik tanınacaktır. 

Hayvan ıslâhı prgramları çerçevesinde özel damızlık yetiştiriciliği ve 
mevcut yem kr.ynaklarını en iyi şekilde değerlendirecek kaliteli et üre
ticiliği (besicilik) tarımsal kredilerle desteklenecektir. Bu arada, su ürün
leri üretim ve değerlendirmesinde de kredi desteği sağlanacak ve balık
çılık kooperatiflerine avlanma araçlarının temini ve muhafaza tesislerinin 
kurulmasında öncelik sağlanacaktır. 

Proje esasına müstenit bir kredileme düzeni içerisinde güçlü işletme
ler yaratacak ölçüde bir kredi desteği sağlanacak ve balıkçılık kooperatif
lerine avlanma ve araçlarının temini ve muhafaza tesislerinin kurulmasın
da öncelik sağlanacaktır. 

Proje esasına müstenit bir kredileme düzeni içerisinde güçlü işletme
ler yaratacak ölçüde bir kredi desteği sağlanması ve bu yolla tarım sektö
rünün belirli kollarının kalkındırılması, ulaştırma, depolama tesis ve hizmet
leri ile gıda sanayii ve ihracatın geliştiri lmesi maksadı ile tesis edilen teş
vik ve geliştirme fonları uygulanmasına devam olunacaktır. 

Çiftçilerimizin tarım alanındaki yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını 
yeter ölçüde karşılamayı ve müessir bir kontrol altında kullandırmayı he
def güden bir proje kredisi olan ziraî kalkınma kredileri tatbikatına da 
genişlik verilecek ve bu program kısa zamanda bütün yurda teşmil edile
cektir. 

Kredi dağıtımında başarılı çiftçilere teminat kolaylıkları gösterilecek 

ve kredi ile edinilen araçlar ve tesisler teminat olarak kabul edilecektir. 
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Bu arada, geniş ölçüde yenilenmiş olan toprak değer baremleri, muay
yen süreleri beklemeden günün şartlarına göre ve ihtiyaca cevap verecek 
şekilde ayarlanacaktır. 

Ayrıca köylünün mevduatını toplayıp bunu değerlendirecek bir malî 
müessese kurulacaktır. Küçük çiftçiye hitap eden düşük faizli bir kredi sis
teminin ihdası ve geliştir i lmesine önem verilecektir. 

Bu arada kötü hava şartları sebebi ile ödeme gücünden yoksun kalan 
küçük çiftçilerimizin, yıllardır birikmiş banka borçları faizsiz ve uzun vade 
ile taksite bağlanacaktır. Böylece küçük çiftçi yeni kredi imkânnına kavuştu
rulmuş olacaktır. 

Üretimin arttırılmasında müessir faktörlerden birisi de mekanik güç 
ve modern tarım âlet ve makinelerinin kullanılmasıdır. Bugün işlenen ara
zimizin % 80'i üzerinde hayvanla tarım yapılmakta, bu sahada büyük ölçü
de çeki gücü noksanlığı bulunmaktadır. Tarımın süra'tle makineleşmesine 
önem verilecek, tarım sektöründe kullanılan traktör, mibzer, pulluk, moto
pomp gibi âlet ve makinelerin sanayii geliştirilerek, sayıları arttırılacaktır. 

Tarımsal mücadele hizmetleri bir taraftan devlet eliyle yapılırken, di
ğer taraftan, mücadele tekniği çiftçilere öğretilerek mücadeleyi kendileri 
yapar veya yaptırır hale gelmeleri sağlanacaktır. 

Ekonomik değeri düşük hayvan nev'i ve ırkları yerine, daha verimli 
bir hayvan varlığı meydana getirmek için ıslah çalışmalarına devam oluna
caktır. Salgın ve paraziter hastalıklarla müessir şekilde mücadele için ye
ter sayıda veteriner ve sağlık memuru yetiştiri lmesi, hayvan yetiştiricilerinin 
eğitilmesi çalışmaları geliştirilecektir. 

Yem üretiminin arttırılmasına ve çayır, mer'a kullanma düzenindeki 
engellerin giderilmesine çalışılacaktır. Hayvancılık kredilerinin yeterli ve 
dengeli bir hale getirilmesine gayret edilecektir. Pazarlama ve değerlendir
me müesseselerinin güçlenmesi ve yurt sathına yayılmasına, lüzumlu te
sislerin inşasına dikkat ve önemle hız verilecektir. 

İkinci Beş Yıl l ık Plânda yer aldığı üzre, doğunun kalkınmasında özel 
önem taşıyan hayvancılığın pilot projelerle geliştiri lmesine ürünlerin mu
hafaza ve değerlendirilmesine kurulmakta olan tesislerin sür'atle ikmal 
olunmasına ve yenilerinin kurulmasına devam olunacaktır. Yurt içinden te
min amacıyla hazırlanmış bulunan meronis projesini uygulamaya çalışma
larına devam olunacaktır. Halkımızın beslenmesi bakımından lüzumlu bulu
nan bitkisel ve hayvansal gıdaların en iyi şartlarda ve yeteri kadar temin 
edilmesini sağlamak için bütün safhalarda hijyen ve kalite yönünden kont
rol ve tahlil yapılacak bu konuda ki mevzuat boşlukları doldurulacaktır. 
Hayvansal ürünlerin değerlendirilmesiyle ilgili olarak süt endüstrinin ge
liştiri lmesine, yem sanayiinde olduğu gibi bu kuruluşların da özel sektöre 
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dayalı olarak gelişmesine önem verilecektir. Devlet, teknik bilgi yönünden 
rehberlik edecektir. 

Tarım tekniğinin çiftçiye öğretilmesi maksadı ile okul içi ve okul dışı 
eğitim faaliyetlerine verilen öne martırılacaktır. 

Tarırr meslek okulları ve hayvan sağlık okullarının sayıları arttırılarak 
bunların çiftçinin hizmetinde bulunmasına çalışı lacak, bilhassa üretim âlet 
ve vasıtalarının kullanılmasında lüzumlu kurs ve seminerlerin tertiplenme
si daha yaygın hale getirilecektir. 

Çiftçilerimizin istihsal vasıtalarını daha ucuz fiatla temin etmesi ve 
mahsullerini iyi değerlendirmesi için kooperatfler ve birlikler şeklinde teş
kilâtlanmaları desteklenecek ve teşvik olunacaktır. 

Çiftçimizin alın teri olan mahsulünün değer fiatla satılması için, Ada
let Partisi iktidarının yaygın bir şekilde uyguladığı taban fiat politikası da
ha tesirli şekilde yürütülmeğe devam edilecektir. Destekleme alımları için 
gerekli finansman, istikrarlı bir ekonomi içerisinde geliştir i lmeye çalışı la
caktır. 

ORMANLAR : 

Ormanlarımız, memleketimiz için hayatî önemi haiz, tabiî ve devamlı 
bir servet kaynağımızdır. Bu kaynağın, Anayasanın ışığı altında, millî eko
nomimize faydalı olacak şekilde gelişt ir i lmesi, korunması ve işeltilmesi 
şart olduğu gibi, orman içinde ve orman kenarında yaşayan vatandaşları
mıza geçim imkânları sağlanacak tarzda değerlendirilmesi de kesin zaru
rettir. 

Ormanlarımızın randımanlı ve rasyonel bir şekilde işleti lmesi sonun
da ve yeni amenajman metodlarının tatbiki suretiyle, orman mahsullerinin, 
istihsali bugünkünün 5-6 misline çıkarılabilir. İstihsal miktarının ar t ı r ı l 
ması, yeni ağaçlama, imar, yol inşaatı ve erozyon kontrol faaliyetlerinin ge
liştiri lmesi, çeşitl i sanayi tesislerinin kurulması ile, yeniden işgücü yara
tılacak, bu suretle orman bölgeleri balkına geniş iş imkânı sağlanırken, ay
nı zamanda uzun yıllar teraküm etmiş çeşitl i orman mahsullerinin kıymet
lendirilmesi ile de, millî ekonomimize kaynak yaratılmış olacaktır. 

Çeşit l i ormancılık faaliyetlerinde öncelikle orman içi köylerde oturan 
her aileden en az bir ferde devamlı olarak iş verme imkânları üzerinde du
rulacak ve tama göre gerekli iş programı hazırlanacaktır. Karayolları ve Köy 
İşleri Bakanlığı ile ahenkli ve koordineli bir çalışma yapılarak, dağ ve orman 
köylerinin alt yapı tesislerinin yapılmasına öncelik verilecek, ulaşım ve ucuz 
nakliye imkânları sağlanacak ve buralarda yaşayanların, esasen saha itiba
riyle dar ve az verimli olan arazilerinde, daha çok gelir sağlayacak bikti 
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çeşitlerinin ekimi ve şartlara uygun hayvancılık yapmaları teşvik edilecektir. 

Orman köylerimize, yerleşme ve iklim icaplarına uygun mesken yapı
mında lüzumlu malzemenin ve hususiyle dam örtüsünün temininde bugün 
yapılan yardımlar genişletilerek devletin malî imkânları ölçüsünde bir plân 
ve programa bağlanacaktır. 

Orman işçilerimizin teşkilâtlanarak sosyal sigorta kapsamına alınması 
için yapılan çalışmalar kısa zamanda sonuçlandırılacaktır. Ormanlarımızın 
gerçek hudutlara dayanması, orman olan ve olmayan yerlerin ayırt edilme
si için ilmi, hukuki teknik ve ekonomik esaslara uygun olarak ve yeniden 
düzenlenecek bir sistem içinde tespit ve tahdit faaliyetleri hızlandırılacak
tır. Ayrıca çeşitl i sebeplerden doğan ihtilâfların halli için müessir tedbir
ler alınacaktır. Ormanlarımızın geliştiri lmesi faaliyetine devem edilecektir. 

Bozuk ve verimsiz orman sahaları hızlı bir tempo ile ağaçlandırıla
caktır. 

Büyük iskân sahaları yanında, halkın dinlenme ihtiyacını karşılayacak 
mesire ormanları tesis edilecektir. Tarım arazilerini tehdit eden sahil ve ka
ra eksilmeleriyle yurdun muhtelif bölgelerinde yer ye" görülen erozyona 
karşı daha müessir ve yaygın mücadele yapılacaktır. 

Orman mahsulleri endüstrisinin gelişmesine büyük önem atfediyoruz. 
Ancak bu sayede mevcut ham madde en iyi şekilde değerlendirilmiş ola
cak, bu sahada geliştir i lecek sanayi ile orman içerisinde yaşayan vatan
daşlarımıza yeni iş imkânları sağlanmış olacaktır. 

Anayasada, orman suçlarının genel affa konu yapılamayacağına dair 
hükmü de kaldıracağız. 

ENERJİ İŞLERİMİZ : 

MADENLER : 

Memleketimizin zengin maden kaynaklarının aranıp bulunması ve mil
letimizin bir an önce istifadesine arzı hususuna büyük önem vermekteyiz. 
Madenlerimizin iyi işleti lmesi ve daha çok istihsal yapılmasının memleket 
ihthiyacının karşılanması ve ihracının geliştir i lmesi yönünden değeri bü
yüktür. Yapılacak ihracatın cevher şekiind edeğil, mamul veya yarı mamul 
maden şeklinde olması için sarfedilen gayretlere hız verilecektir. Bakır, 
alimünyum, boraks ve demir madenlerinin istihsalini arttırmak için kurul
makta olan tesislere yenileri ilâve edilecektir. 

Madenciliğimizin inkişâfı için lüzumlu olan mevzuat değişikliğinin bir
an önce uygulama sahasına konulmasına çalışılacaktır. Memleket maden-
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eliğinin inkişafını önleyen çeşitl i engeller ve İhtilâflar ortadan kaldırıla
cak, uygulamada açıklık ve kolaylık sağlanacaktır. 

Madenlerimizin arama ve işletme haklarının iktisabında, kamu sektö
rü ile özel sektör arasında hukuk eşitliği prensibi muhafaza edilecektir. 

Ekonomik kalkınmamızda, dış ticaret dengesinin sağlanmasında büyük 
yeri olan madenlerimizi, hem devlet hem de özel sektör eliyle veya lüzumu 
halinde karma teşebbüsler kurarak işletmeyi, milli ekonomimiz bakımın
dan faydalı ve zaruri görmekteyiz. Maden sahasında, ekonomimize katkıda 
bulunacak her teşebbüs, yardım ve teşvik görecektir. Bu maksatla, kamu 
kesimi, özel sektöre gereken teknik yardımda bulunacaktır. Maden işlet
meciliğinin ihtiyacı olan makine, malzeme ve teçhizatın ithalinde kolaylık 
sağlanacaktır. Maden ihracı çeşitl i teşvik tedbirleri ile desteklenecektir. 

Maden araştırmalarında ve maden istihsalinde endüstrimizin ihtiyaç
ları ve dış piyasalarda değeri bulunan madenlere öncelik verilecektir. Bu 
arada endüstrileşmemizin en önemli temel malını teşkil eden demir, kö
mür, bakır, alimünyum ve dış piyasalarda değeri bulunan civa gibi maden 
cevherlerinin bulunması ve işletilmesine ağırlık verilecektir. Ayr ıca, tarı
mımızın ihtiyacı bulunan gübreyi karşılamakla lüzumlu bir unsur olan fos
fat taşı araştırılması üzerinde durulacaktır. 

Isınma konusunda alışı lmış, fakat kullanılması çeşitl i zararları doğu
ran yakıtlar yerine, başta linyit olmak üzere diğer ticarî yakıtların kullanıl
ması ve bunların halkımıza ucuz fiatla intikali sağlanacaktır. Halkımızın 
ısınma ihtiyacını, mali imkânları ile mütenasip bir fiatla yurdun her yerinde 
karşılamak, yakıt politikamızın esasını teşkil eder. 

PETROL POLİTİKAMIZ : 

Memleketimizin petrol ve petrol ürünleri ihtiyacının biran önce ve ta-
mamiyle millî kaynaklarımızdan karşılanması ham ve mamul petrol ihtiya
c ı için yabancı memleketlere ödenmekte olan paraların tasarrufu, Türkiye* 
nin ham ve mamul petrol ihraç eden bir ülke haline gelmesi, takip ettiği
miz ve takip edeceğimiz petrol politikamızın esaslarını teşkil eder. 

Petrol rezervlerimizin tesbiti, aranması, istihsali, rafinajı, nakil ve da
ğıt ı lması ile ilgili çalışmalar millî menfaatlerimizin gerektirdiği bütün ted
birler alınarak artan bir hızla devam edecektir. Yerli ham petrolümüzün, ih
tiyaçlarımızın karşılayacağı zamana kadar yurt dışından alınmsı zarurî olan 
ham petrol için en ucuz fiatın bulunması yolundaki teşebbüs ve gayretlere 
devam olunacaktır. 

Petrolün yurt içinde dağıtılmasında bütün yurda şamil bir boru hattı 
.şebekesi kurulmasına çalışılacaktır. 
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Petrol kanununda yapılacak değişikliklerle müşahade edilen güçlükler 
ve tereddütler kaldırılacak ham petrol istihsaHmizin artırılması yönünden 
yeni hukukî esaslar konulacaktır. 

Petrolü olan komşu ülkelerin, ham petrol satışlarını memleketimiz li
manlarından nyapabilmeleri için, memleketler arası petrol boru hatları te
sisi imkânları araştırılarak yurt ekonomisinin geliştiri lmesinde ve petrol it
halimizde önemli faydalar elde edilecektir. 

Halkın ucuz, temiz, yüksek, kalorili yakıt maddesi ihtiyacının karşılan
masında çok önemli yeri olan mayi petrol gazı istihsalinin, istihlâki karşı
layacak şekilde arttırılması temin olunacaktır. 

Tabiî petrol gazına sahip olan komşu memleketlerden, tabiî gaz alın
ması imkânları üzerinde çalışılacaktır. 

Petrol sanayii artıklarının değerlendirilmesi için petro kimya ve sun'i 
gübre sanayii yatırımlarına öncelik verilecektir. Hususiyle, günlük hayatın 
bir parçası haline gelen plâstik sanayii başlıca ham maddesini üreten, pet
ro kimya sanayii sür'atle geliştiri lerek, bir taraftan döviz tasarrufu sağla
nacak, diğer taraftan yeni i ş sahaları açmak imkânı elde edilecektir. 

Sür'atle artan nüfusumuzun beslenmesi, tarım ve sanayi ihtiyaçlarının 
karşılanması, içme, kullanma ve endüstri suyunun temini, taşkınların ön
lenmesi, bataklıkların kurutulması, enerji üretilmesi gibi meseleler, su kay
naklarının geliştiri lmesi zaruret ve önemini ortaya çıkarmıştır. 

SU KAYNAKLARIMIZ : 

Suçlanabilir yurt topraklarının bir an önce suya kavuşturulması için ay
rılan imkânlar, plâna uygun olarak arttırılacaktır. Sulama işletmelerinin, is
tifade edenlerle devlet tarafından ortaklaşa idaresi sağlanacaktır. 

Sulama tarifelerinin esasları yeniden gözden geçirilerek vatandaşın 
ödeme gücü dışına çıkmıyacak tarzda yeni bir sistem tatbik edilecektir. 

Taşkınlara maruz sahalarda tedbirler alınarak mal ve can kaybının ön
lenmesine itina olunacaktır. Bilhassa şehir, kasaba ve köylerimizin taşkın
dan koruma ile ilgili projelerine öncelik ve süra t verilecektir. 

ELEKTRİK ENERJİSİ : 

Enerji politikamızın esas ı , yurdun her köşesine yeterli devamlı, emni
yetli ve ucuz elektrik enerjisi götümektir. Bu maksatla üretimin arttırılma
s ı , nakil ve dağıtım imkânlarının yurt stahına yayılması çalışmalarımızın 
ana hedefini teşkil eder. 

Komşu memleketlerin elektrik şebekeleri ile bağlantılar yapılarak da
ha emiyetli ve ekonomik sonuçlar almak için, elektrik ihraç ve ithâl imkân
ları üzerinde de durulacaktır. 
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Bugün yurdumuzda çeşit l i elektrik ücret tarifeleri uygulanmaktadır. 
Enterkonekte şebekesinin ulaşabildiği yerlerde elektrik ücretleri çok dü
şük, diğer yerlerde ise çok yüksektir. Bu farklı tatbikatı önlemek amacıyla, 
enterkonekte şebekenin ulaştığı veya ulaşmadığı her yerde bütün yurda şa
mil tek elektrik tarifesi uygulanacaktır. 

Elektrik enerjisi ile ilgili malzeme ve teçhizatın yurt içinde imâl edil
mesi prensip olarak kabul edilmiştir. 

Elektrik eierjisinin tek elden etüd ve planlanmasını, inşaasını ve işlet
mesini temni gayesiyle " T Ü R K İ Y E ELEKTRİK KURUMU" kurulacaktır. 

Köylerimizin bir an önce elektriğe kavuşması için yapılan çalışmalara 
hızla devam olunacak ve köyde ucuz elektrik kullanılması imkânları sağla
nacaktır. 

BAYINDIRLIK HİZMETLERİ: 

Yurdumuzun imarına, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin da
yanağını teşkil eden bayındırlık hizmetlerine, bilim ve teknolojinin en ileri 
imkânları ve memleket gerçekleri nazara alınarak hızla devam edilecektir. 
Bu sahada ihtiyaç duyulan kadronun ve yetişmiş insan gücünün arttırılma
s ı , huzur ve emniyetle çalışmalarının sağlanması üzerinde durulacaktır. 

Proje, yapım, müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini görme şekl i , ileri 
memleketlerdeki seviyeye ulaşması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Ulaştırma sektörünün plân hedeflerine erişmesi için yolcu ve mal akı
mı etüdleri nazara alınarak alt yapının koordineli bir şekilde inşa ve işletil
mesi sağlanacaktır. 

Turistik yollar, hava meydanları, limanlar, modern ve gelişen ihtiyaca 
cevap verecek şekilde ele alınacak ve inşalarına hızla devam edilecektir. 
Yapıların yurt sathında dengeli bir şekilde dağılması ön plânda tutulacak

t ı r . 

İnşaatlarda, kalite ve ucuz yapı malzemesi sağlama, yapı maliyetlerini 
ucuzlatma, fiat istikrarının temin hususları, önemle takip edilerek yerli ya
pı sanayiinin ileri merhaleye ulaşması teşvik edilecektir. 

Yapı malzemesi standartlarının biran önce tamamlanması ve kalite 
kontrolünün, tesirli bir şekilde yapılması yolunda her türlü teknik yardım 
temin ve gereken faaliyet gösterilecektir. 

Kitle nakliyatı bakımından büyük önemi olan güzergâhlardan başla
mak üzere demiryolu şebekemiz ıslâh edilecektir. 

Yurdumuzun her tarafına dizel lokomitif ile çekilen tren seferleri ko
nulacaktır. 
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Üç tarafı denizle çevrili yurdumuzun bütün sahilleri boyunca yer yer 
turistik limanlar ve balıkçı limanları ile, kasaba ve köyler için küçük barı
naklar, köy iskeleleri ve çekek yerleri gibi kıyı yapıları büyük sayıda ele 
alınarak inşaatlarına sür'atle başlanacaktır. 

Karayollarımızın bakım, onarım ve yapım çalışmalarına hız verilecek, 
yüksek standartlı yollarla, yurt köşelerinin bağlantıları sağlanacaktır. Ana 
yol şebekelerimizin en mükemmel şekilde tamamlanması için, önümüzde
ki yıllarda büyük çapta yol inşaatına ve asfalt kaplama faaliyetine devam 
edilecektir. 

Trafik kesafetinin büyük çapta arttığı güzergâhlardan başlamak üzere, 
trafik kazalarını önlemek amacıyla süra t yolları yapımına devam oluna
caktır. 

Komşu memleketlerle olan kara yolu irtibatı geliştiri lecek yurdumuza 
giriş ve çıkışlar yüksek standartlı yola kavuşturulacaktır. 

Kıtalar arası hava yolu bağlantısının önemli düğüm noktalarından ha
va limanları inşaatına devam olunacaktır. 

Turistik bölgelerimizle yurdumuzun diğer köşelerine havadan ulaşım» 
sağlamak için yeniden meydanlar inşa edilecektir. 

İMAR VE İSKÂN HİZMETLERİ: 

İmar ve İskân hizmetlerimizin amacı düzenli şehirleşme ve yeleşmeyr 
sağlamak, plânlar yapmak ve bu çerçeve içindeki yerleşme merkezlerini, 
medeni imkân ve vasıtalara kavuşturmaktır. Tesbit edilen genel yerleşme 
düzenine uygun olarak, nüfusun ve faaliyetlerin yurt sathına, dengeli şe
kilde dağılımı sağlanacaktır. Bu maksatla, bölge ve il ölçüsünde kademeli 
bir yerleşmeler ağı kurma çalışmalarına hız verilecektir. Muhtelif şehirler 
İçin yapılmakta olan metropoliten plânlama çalışmaları tamamlanacak, bu
ralarda, organize sanayi bölgeleri kurulacaktır. Bu merkezlerde, büyük ş e - ' 
hir sorunlrının çözümünde birliği ve beraberliği sağlamak için, metropoli
ten idarelerin kurulması yoluna gidilecektir. 

Turistik, tarihi ve tabiî değerler yönünden önem arzeden alanlarda, 
özellikle sahil bölgelerimizde, belediye hudutları dışında kalan araziler 
için, bir koruma, kullanma ve kontrol düzeni getirmek amacıyla yapılmakta 
olan çevre düzeni plânları tamamlanacaktır. 

imar plânlarının tatbikatında, belediyelerimizin teknik ve malî yönden 
desteklenmesine hız verilecek belediyeler yeterli hale getirilecek, bu 
amaçla bir imar fonu kurularak gerekli yardım yapılacaktır. İller Bankasının 
kaynakları takviye olunarak bankanın, belediyelere daha müsait şartlarla 
kredi açma imkânı sağlanacak, malî gücü yetersiz belediyelerin gelirleri 
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yeter seviyeye ulaşıncaya kadar iller Bankası programına alınan tesisler 
için, devlet bütçesinden, gereken yardımların yapılmasına devam oluna
caktır. 

Düzensiz bir şehirleşmenin önlenmesi için İller Bankası, lüzummu ha
linde, tesbit edilecek önceliklere göre belediyeleri borçlandırmak suretiy
le, imâr plânı uygulamalarını bizzat yapacaktır. 

Modern şehirciliğin icabı olan ve halk sağlığı ile yakın ilgisi bulunan, 
kanalizasyon ile memleket ekonomisi bakımından lüzumlu soğuk hava de
poları yatırımlarına ağırlık verilecektir. 

Şehir ve kasabalarımızın temiz tutulması için yapılan çalışmalara 
önem verilecektir. 

İmar mevzuatı tatbikatta karşılaşılan devamlı şikâyetlere sebep olan 
aksaklıklar giderilerek ve mevcut boşluklar doldurularak günün şartlarına 
uygun şekilde yeniden ıslah edilecektir. 

Nazım plânlara ve İmar plânlarına uygun olarak şehirlerin düzenli ge
lişmesini sağlamak üzere, daha geniş çapta yeni iskân sahaları ayrılarak 
arsa spekülâsyonu önlenecektir. Bu amaçla, şehirlerimizin yanında ve ci
varında, toplu konut yapımına müsait, alt yapıları tamamlanmış sosyal ve 
kültürel tesisleri düşünülmüş, ucuz ve modern konut bölgeleri hazırlana
cak ve bu arsaların konut ihtiyacını duyan ve dar gelirli ailelere dağıtılma
sına devam olunacaktır. 

Arsa Ofisi kuruluş kanununun getirdiği yeni imkânlarla bütün şehirle
rimizin yanında ve yakınında alt yapıları hazırlanmış geniş iskân sahaları 
tesis edilerek, ihtiyaç sahiplerine ucuz arsalar verilecektir. Ayrıca tanzim 
satışları yapılarak arsa fiatlarında istikrar sağlanacaktır. 

Arsaların uzun süre boş bırakılması ve spekülâsyon konusu yapılması, 
hukukî ve malî tedbirlerle önlenecektir. 

Mesken politikamızın temel hedefi konut ihtiyacı duyan bütün aileleri, 
meşru ve hukukî yollardan birer ev sahibi yapmaktır. Bu maksatla bol sa
yıda ve ucuz, mesken yapımı teşvik edilecektir. Yapılacak çalışmalarla ya
pı maliyetleri düşürülecek, kalite ve sür'at sağlanacaktır. Toplu mesken ku
ruluşları ve kooperatifler teşvik olunacaktır. Vatandaşı mesken sahibi yap
makta kabul ettiğimiz metod devlet gücü ile vatandaş gücünü birleştiren 
ve işbirliği esasına dayanan bir metoddur. 

Sermaye ve kredi piyasasında sağlanan kredinin, dar gelirli vatandaşa 
ucuz olarak intikalini etmek üzere faizi kısmen veya tamamen devlet bütçe
sinden karşılanan yeni bir sistem uygulanacaktır. Konut kanununun getire
ceği imkân, kaynak ve yetkilerle konut meselelerinin bütünü ele alınacak, 
özellikle köy konutlarının yapımının bir nizam ve esasa bağlanması için 
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yardım yapılacaktır. Böylece köylerimizde ev yaptırma isteyen vatandaşla
rımıza kredi verilecek, ayni yardımda bulunacaktır. 

Konut kooperatiflerinin kuruluşlarında formalite basitleştiri lecek, tip 
statülere göre, daha sağlam esaslar içinde kurulup, faaliyette bulunmaları 
sağlanacaktır. Finansman ve kredi 'bakımından bu kuruluşlara öncelik veri
lecektir. 

Gecekondu yapımını önleyen mevcut gecekondu bölgelerini medeni 
tesislerle donatarak şehirlerin parçaları haline gelmelerini sağlayan çalış
malar daha yoğun bir hızla devam edecektir. Ucuz arsa, proje, faizsiz kredi 
ve yapım sistemleri geliştiri lerek sosyal ve ekonomik tedbirlerle gecekon
du yapımını önleyen ve vatandaşı mesken sahibi yapan çalışmalara hızla 
devam olunacaktır. Mevcut gecekonduların yol, su, kanalizasyon ve elek
trik gibi kamu hizmetleri en kısa zamanda tamamlanacaktır. Böylece gece
kondularımız şehirlerimizin normal ahenkli ve dengeli birer parçası haline 
getirilecektir. 

Yurdumuz, çeşitl i âletlere maruz bulunmaktadır. Vatandaşların güven 
içinde yaşaması ve felâket anında devletin bütün imkânları ile felâketzede 
vatandaşın yardımına koşması kimseyi, aç ve açıkta bırakmaması, bu ko
nudaki çalışmalarımız ana hedefini teşkil etmektedir. 

Tabiî afetler konusunda, daha sür'atli ve güçlü olarak afetzede vatan
daşın yanında ve hizmetinde olabilmek için, yapılması gerekli işler, mer
kez, bölge ve il kademelerinde plânlanarak yürütülecektir. Çadır, portatif, 
baraka, prefabrik konut, paketlenmiş giyecek ve ilk ihtiyaç maddesi ve ge
rekli makine ve teçhizata sahip bölgesel hizmet merkezleri kurulacaktır. 

Âfet vukuunda, emniyet, sağlık, iaşe ve geçici barınma gibi tedbirler 
manzumesi yurdun en ücra köşelerine sürat le ulaşacak tarzda yeniden 
düzenlenecektir. Bu maksatla, ilgili kuruluşların iştiraki ile koordinasyonu 
sağlamak için gerekli plânlar yapılacak âfet anında tedbirler sür'atle uygu
lanacaktır. 

Âfet sonunda gücünü kaybetmiş vatandaşların, yeni yerleşme yerleri
ne, modern, fennî ve sıhhî konutlara kavuşmalarına ve ekonomik güç ka
zanmalarına yardım edilecek ve bu yardımların büyük ölçüde karşıl ıksız 
olmasına çalışılacaktır. 

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME HİZMETLERİ: 

Kara, deniz ve hava ulaştırması ve telekominikasyon faaliyetleri, eko
nomik, sosyal ve can ve mal emniyeti yönünden yeniden düzenlenecektir. 

Deniz yolu ulaştırmasının ekonomik hayatımızdaki büyük önemi dola-
yısiyle bu saha başlanılan plânı kalkınma hareketlerine devam olunacaktır. 
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Deniz ticaretimizin ileri memleketler denizcilik seviyesine çıkarılmasf 
fçin, genç ve modern gemilere deniz ticaret filomuzun kuvvetlendirilmesi 
yolunda ki gayretlerimize devam olunacaktır. 

Deniz vasıtaları sanayiinin geliştiri lmesi için, kurulmakta olan Tersane 
ve Deniz Dizel Motor Fabrikasının bir an önce işletmeye girmesi sağlana
caktır. 

Ayrıca yurdumuzdaki bütün tersane tezgâhlarından azamî şekilde fay
dalanılacaktır. 

Deniz nakliyatı sahasında, yabancı gemilerle gemilerimiz arasında t i
carî rekabet şartları hazırlanacak, yolcu ve navlun dövizlerinin arttırılması
na çalışılacaktır. 

Memleketimize yeni ve büyük döviz kaynakları sağlamak amacı ile 
serbest limanlar tesisi üzerinde durulacaktır. 

Sivil havacılık sahasında, işletmelerimiz modern standartlara uygun 
bir seviyeye getirilecektir. 

Türk Hava Yollarının iç ve dış hatlanmızda tesbit edilen programa 
göre malzeme ve vasıta İhtiyaçları temin olunacak ve mütekâmil bir işlet
me ile halkımızın emin, sür atli ve rahat bir havayolu hizmetine kavuşması 
gerçekleştirilecektir. 

Oemiryollarımızın yolcu ve yük taşıma hizmetlerinin islâh edilmesi 
çalışmalarına devam olunacaktır. 

Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasında memleketimiz üzerinden geçe
cek transit demiryolu nakliyatı geliştirilerek, memleketimiz için önemli bir 
gelir kaynağı sağlanacaktır. 

Başlanmış bulunan lokomotif ve vagon sanayii geliştirilerek memle
ketimizin artan ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilecek ve dış pazar
larda sat ış imkânları aranacaktır. 

Memleketimizin ekonomik ve kültürel faaliyetlerinin hızla gel işmesinin 
tabiî bir sonucu olarak büyük nisbette aran halkımızın haberleşme ihtiya
cını karşılamak için başlanan çalışmalar kısa zamanda bitirilecektir. 

Şehir iç i , şehirlerarası ve beynelmilel teiekominikasyon sistemleri sü
ratle ikmal edilecek ve memleket içinde tesis ettiğimiz santral ve telefon 
fabrikasının bu yıl İmalâta başlaması ve buna ilâveten alınacak tedbirlerle 
gelecek yıllar için de bilhassa halkımızın telefon ihtiyacı sürat le karşıla
nacaktır. 

Bir taraftan büyük merkezler arasındaki telefon konuşmalarını yarı 
otomatik ve otomatik hale getirirken, diğer taraftan daha küçük merkez 
ve köylere telefon hizmetlerinin götürülmesine çalışılacaktır. 

47 

TBMM KUTUPHANESI



Radyolarımızın, yurdumuzun her köşesinde iyi bir şekilde dinlenebil
mesi için alınan tedbirlere devam edilecektir. 

Endüstrisi memleketimizde kurulmak suretiyle; taşıdığı yüksek eğitim 
değeri bakımından, televizyonun memleket sathına yayılmasına devam olu
nacaktır. 

Teknolojik ilerlemelerden halkımızın istifadesini sağlamak üzere, mil
letlerarası sun'i peyk yolu ile haberleşme anlaşmasına geçen yıl üye ol
mamızın ikinci merhalesi olarak, Türkiye'de bir yer istasyonu kurulması 
yolundaki teşebbüslerimiz gerçekleştiri lecektir. 

Küçük kasaba ve köylerimizdeki vatandaşlarımızın haberleşme hiz
metlerinden en geniş şekilde istifadeleri sağlanacaktır. Kurulacak Posta 
Biriktirme Sandığı ile vatandaşlarımızın biriken küçük tasarrufları faydalı 
yatırımlara aktarılmak suretiyle değerlendirilecektir. 

TURİZM HİZMETLERİ: 

Turizm, tarım ve sanayiinin dışında, birçok şehir, kasaba ve köyümüz 
için yepyeni ufuklar açan, iş ve pazar sahaları yaratan geniş imkânları ve 
modern hayatın bütün veçhelerini beraberinde getiren bir ekonomik hare
kettir. Turizm, sadece, otel, motel ve lokanta adedinin artması demek de
ğildir. Turizm aynı zamanda yol yapımı, liman ve hava alanı inşaası, elek
trik, su ve haberleşme şebekesinin ıslâhı, bütünüyle topyekûn bir gel işme 
demektir. 

Dış ve iç turizm yoluyla bu hareketin bütün vatan sathına yayılması 
için en çok gelişme imkânı vaad eden bölgelerden başlıyarak girişilen ça
lışmalara devam olunacaktır. 

Bugün görünmeyen ihracat ve bacasız sanayi olarak adlandırılan tu
rizm, memleketlerin ekonomisinde ihmâl edilmeyecek ve ödemeler den
gesinde büyük rolü olan bir unsur haline gelmiş bulunmaktadır. Bu husus 
kalkınma halinde olan ve dolayısiyle dışardan yatırım malları satın al
maya muhtaç olan Türk ekonomisi için daha büyük bir önem kazanmakta
dır. 

Turistik tanıtmaya ve kredi politikasına yeni bir yön verilecektir. Ka
mu sektörü elindeki turistk işletmelerin aynı elden yürütülmesi ve belirli 
bir işletme politikasının izlenmesi esası uygulanacaktır. 

Turistik bölgelerin intizam içinde ve gel işme plânlarına uygun olarak 
bir işletme politikasının izlenmesi esası uygulanacaktır. 

Turizm kredileri arttırılacak, sadece bu hususta faaliyet gösterecek 
Turizm Bankası takviye ve reorganize edilerek Türk turizminin gelişmesine 
daha müessir şekilde hizmet edecek hale getirilecektir. 
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Türkiye turizmi bir bütün olarak ele alınacak, yapılan yatırımların bir 
plân çerçevesi içinde gel işmesi sağlanacaktır. Turizm eğitimi, fizikî plân
lama, tanıtma gibi çeşitl i çalışmaları bir arada ahenkli bir şeki lde yürüte
cek ve diğer sektörlerle turizm sektörü arasındaki i l işkileri düzenliyecek 
yeterli tedbirler alınacaktır. 

Özell ikle vatandaşlarımızın denizden istifade imkânını sağlamak için 
umumî vasıtalarla gidilebilen yakın mesafelerde ucuz halk plajları inşa edile
cektir. 

Bugün dünyada münferit turist hareketlerinin yerini kitle turizmi almış 
bulunmaktadır. Beynelmilel turizmin bugünkü temayülüne uyarak kitle tu
rizmine önem verilecektir. 

Plânlı bir iktisadî kalkınma hamlesi içinde bulunan memleketimizin 
genel enfrastrüktürü tamamlandıkça turizm sektöründeki çalışmalar daha 
sürat l i bir tempoya erişecek sağlam ekonomik temellere oturacak ve tu
ristik tesislerimiz daha uygun şartlarla gel işecek ve turizm, ekonomimize, 
büyük katkılarda bulunan bir sektör haline getirilecektir. 

GÜMRÜK HİZMETLERİ : 

Gelişmekte olan ticaretimiz ve turistik hareketler, gümrük mevzuatı
nın yeni ihtiyaçlara cevap verecek kolaylık ve ferahlık sağlıyacak tarzda 
değiştiri lmesini zaruri kılmaktadır. Buna paralel olarak, hizmetlerin daha 
iyi şekilde görülmesi ve teşkilâtın reorganize hale getirilmesi sağlanacak
tır. Kaçakçıl ığın önlenmesi hususunda müessir tedbirler alınacaktır. 

Gümrük ve Muhafaza Teşkilâtı kendisine kanunla verilmiş olan müca
dele görevini daha olumlu şekilde yapabilmesi İçin lüzumlu, araç ve gereç
le takviye edilecektir. 

Gümrük muamelelerinde gecikmeye yol açan ve vatandaşı sıkan for
maliteler basitleştirilecektir. 

TEKEL H İZMETLERİ : 

Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtı bünyesindeki iştigal konuları gel işen 
ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir. 

Çay ziraat! ile fabrikasyonun birleştirilmesini öngören bir projenin ge
liştiri lmesine devam olunacaktır. 

Ayrıca çay endüstri ve pazarlama sistemi yeni baştan düzenlenecek
tir. 

Günden güne artan yaş çay yaprağı istihsalinin işleme imkânına ka
vuşması için açılan fabrikalara yenileri eklenecek ve çaylarımızın dünya 
piyasalarının istediği standart bir tasnife tâbi tutulmasına çalışılacaktır. 
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Dış ticaretimiz bakımından büyük önemi olan tütünün yeni pazarlar 
bulunarak stoklarının eritilmesine önem verilecektir. Yeni tütün ve tütün 
tekeli kanununun yürürlüğe girmesi ile tütün istihsalinin, iktisadî ve ticarî 
icaplara göre ayarlanması sağlanacak, tütünlerimizin kalitesinin muhafa
zası için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Tütün yetiştiren müstahsilin emeğinin değerlendirilmesi, destekleme 
alımlarında ön plânda tutulacaktır. 

Devlet tekeli bulunan tütün sanayii işletmeleri bir iktisadî devlet te
şekkülü çerçevesinde yeniden düzenlenecektir. 

Bağ mahsullerimizin daha geniş ölçüde değerlendirilmesi için lüzum
lu tesisler genişleti lecek ve yenileri kurulacaktır. 

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKAMIZ : 
İleri, mamur ve müreffeh bir Türkiye'de birlik ve beraberlik şuuru için

de kenetlenmiş, geçmişi ile övünen, hali ile mesut geleceğine ümitle ba
kan bir millet olarak yaşamamız için milli varlığımızın teminatını teşkil 
eden genç nesillerin, Cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk devrimlerine bağ
lı, kafaları müsbet ilmin aydınlığı; kalpleri millî ve manevî değerlerin kut
sallığı ile dolu olarak yetişmeleri şarttır. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamızda hızlı ve dengeli bir geliş
meyi sağayabilmek için, gerekli sayı ve nitelikte insan yetiştirilmesini zo
runlu saymaktayız. Eğitim sistemlerimiz ve öğretim programlarımız tek
nolojik yenilikleri öğrenme ve kullanma seviyesine götürülerek millî kal
kınmamıza hız katacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 

Gençlerimizi çeşitl i bahanelerle delâlet yoluna çekip birbirleriyle vu
ruşturmak kanun ve nizamları çiğnetmek toplumda saygı ve sevgi fikrini 
azaltmak millî benlik ve karakterleri yok ederek onları karanlık emellerin 
aleti yaparak milli beraberliği bozmak yönündeki zararlı cereyanlar karşı
sında eğitimin taşıdığı önem, çok büyük ağırlık kazanmıştır. 

Türk vatandaşını her yaşta ve her meslekte okul içi ve okul dışı de
vamlı bir eğitim ve öğretimden faydalandırmak, bilgi ile mücehhez kılarak 
vazife ve mesuliyet hissinin güçlenmesine yardımcı olmak, çalışmaların te
melini teşkil edecektir. 

Mahrumiyet bölgelerine öncelik verilerek, dengeli bir şekilde yurt sat
hında fırsat ve imkân eşitliği gerçekleştiri lecektir. 

Kabiliyetli çocuklarımızı, özellike köylü, işçi dar gelirli vatandaşları
mızın yavrularını parasız yatılı ve burslu okutmak suretiye, ilkokudan üni
versiteye kadar öğretim kurumlarının kapıları açık tutulaoaktır. 

Gençlerimizin her gün biraz daha elverişli Okuma, barınma, beslenme, 
dinlenme boş zamanlarını değerlendirme ve tedavi olma şartları artan bir 
hızla geliştirilecektir. 
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Yurt dışında bulunan soydaşlarımızın, Türk kültür ve varlığının korun
ması ve geliştiri lmesi için yapılan çalışmalara devam olunacaktır. 

İkinci Beş Yı l l ık Plân Döneminin sonunda .ilkokul çağında bütün çocuk
larımızın okuma imkânına kavuşturulması programı başarı ile uygulanmak
tadır. 

Bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek tarzda eğitim sis
temleri, bütün kademeleri kapsayacak bir denge ve irtibat içinde düzenle
necek ve programlar ıslâh olunacaktır. 

Eğitim mensuplarının sosyal ve ekonomik güvenliklerini sağlamak üze
re "MİLLİ EĞİTİM MENSUPLARI YARDIMLAŞMA KURUMU" kurulacaktır. 
Her yıl artan üniversite taleplerini karşılayabilmek maksadıyla, üniversite
lerde gece öğretimi yapılması, yurdumuzun muhtelif yerlerinde fakülteler 
açı lması, üniversitelere yeni fakülteler ve yüksek okullar eklenmesi, mev
cutların kapasitesinin arttırılması, kadroların temini bazı üniversitelere 
mahrumiyet ödeneği verilmesi gibi hususlar için çıkarılan kanunlara yeni
leri eklenecektir. 

Üniversite öğretim üyelerinin zamanlarını ve çalışmalarını üniversite
ye hasretmelerini cazip kılmak, asistanların malî sıkıntısını gidermek, öğ
rencilerin Anayasa hükümleri çerçevesinde yönetime katılmalarını müm
kün kılmak, öğretimde araştırmayı ve yayımı daha yeterli hale sokmak için, 
gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 

Yüksek öğretim gençliğinin önemli bir kısmını yetiştiren özel yüksek 
okulların, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak faa
liyet göstermeleri ve tesbit edilen gerekli akademik ve maddî standartlara 
uymaları için devletin denetim ve gözetimine devam olunacaktır. 

Yüksek öğrenim gençliğinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 
şartları iyileştirici tedbirler geliştirilecektir. 

"HERKES İÇİN EĞİTİM" Millî Eğitim Politikamızın ana hedefi olacak
tır. 

İlkokul çağındaki bütün çocuklarımızı okula kavuşturarak temel eğitim 
% 100 gerçekleştirilecektir. 

Koruma kararı almış, gelişmeleri tehlikede bulunan kimsesiz çocuk
ların tamamını, yetiştirme yurtlarına alma imkânı sağlanacaktır. Böyle
likle sokağa terk edilmiş çocuk kalmıyacaktır. 

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini gerçekleştirmek maksadı ile, her 
tip okul dengeli şekilde yurt sathına yayılacak, parasız yatılı ve burslu öğ
renci sayısı arttırılacak ve bunda ağırlık, köylü, işçi ve dar gelirli ailelere 
verilecektir. Ayr ıca, mektupla öğretim metodu ile okullararası seviye fark
lı l ığı giderilmeye çalışılacaktır. 
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Orta okulları en küçük kasabalara kadar götürme politikamıza de
vam olunacaktır. 

Kız teknik öğretim kurumlarımız özellikle gezici kadın kursları yurdun 
her köşesine ulaştırılacaktır. 

İlk öğretimden üniversiteye kadar bütün öğretim kurumlarının, günün 
ihtiyaçlarına uygun yeniliklere intibakları sürat le sağlanacaktır. 

İlk öğretimle, orta ve yüksek öğretim arasında organik bağ kurulacak, 
okul programlarını, ders kitaplarını ve öğretim araçlarını gelişmelere uy
gun olarak devamlı surette yenilemeye önem verilecektir. 

Öğretmen yetiştiren kurumlarımızın her bakımdan geliştir i lmesine, 
öğretmenlerimizin meslek içinde ilerlemelerine ve öğretmenlik mesleğini 
cazip hale getirecek tedbirlerin alınmasına öncelik vermeye devam edile
cektir. 

Yeni yüksek okullar ve üniversiteler açmaya devam olunacak, üniver
siteler kanununa günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir şekil verilecektir. 

Türk gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlı, Türk Devletinin ülkesi ve 
milleti ile bölünmez bir bütün, Cumhuriyet ve demokrasi düzenin insan 
haysiyetine yaraşır en mükemmel bir rejim olduğunda inançlı .akılcı, yapı
c ı , memleket sever, milliyetçi bir gençlik olarak yetişmesi ve Türkiye'mi
zin sorunlarının sokakta değil, demokratik düzen ve Anayasamız çerçeve
sinde çözümlenebileceği bilincine erişmesi için bütün gençlik meselele
rine özel bir dikkat ve ihtimam gösterilerek çözüm yolları bulmağa devam 
edilecektir. Gençlerimizin ancak bu ortamda, demokratik düzen içinde ken
di eylem ve değerlerini yaratabilecek ve kabul ettirebileceklerine inanıyo
ruz. 

Millî kültürümüz, çağdaş medeniyetin ileri kültür çabaları da izlenerek 
hamleci ve yaratıcı bir güçte geliştirilecektir. 

Tarih ve kültür hazinelerimizin değerlendirilmesi, yaşayan nesillere 
tanıtılması için gerekli çaba sarfedecektir. 

Millî kültürümüzü bütün özellik ve zenginlikleri ile genç nesillere tanı
tıp benimsetmek, onlarda geleneklerimize uygun olarak, aile kutsiyetine 
saygı ve topluma bağlılık duygusunu kuvvetlendirme dünya fikir ve sanat 
eserlerini Türkçe'ye kazandırmak ve dilimizi ilmî ve tabii olmayan müdaha
lelerle bozulmasına, dilin nesiller üzerindeki birleştiricili'k vasfını kaybet
mesine imkân vermemek için gereken bütüntedbirler sürat le alınacaktır. 

Türk dilinin, birlik ve istikrar için de kendi kaidelerine uygun, ilmi ve 
tabiî yollarla gel işmesi ve zenginleşmesi bir araştırma konusu yapılacak
tır. 
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Dilimizin gelişi güzel uydurma bir takım kelimelerle bozulması ve öz
leştirme bahanesiyle fakirleştirilmesi önlenecek ve nesiller arasındaki 
bağlantıyı, tekâmül içinde devam ettirecek bir dil gel işmesi ve zenginleş
mesi sağlanacaktır. Bu maksata hizmet etmek üzere bir "D İL AKADEMİ
S İ " kurulacaktır. 

Türk kültür ve sanat eserleriyle, dünya tefekkürünün insanlığa mal ol
muş eserlerinden müteşekkil, geçen dönem de başladığımız "B İN TEMEL 
ESEFTlik yayın programını önümüzdeki dönemde tamamlamak kararında
yız. 

Örf, adet ve geleneklerimiz, müzik ve folklor eserlerimiz ortaya çıka
rılıp ilmî inceleme konusu yapılacak ve her sahada sanatçılarımız teşvik 
edilecektir. 

Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesinin daha da gelişmesi ve yurt 
sathında daha geniş halk kitlelerine hitap edebilmesi sağlanacak, bu mak
satla bölge tiyatroları kurulacaktır. 

Memleketimizin tarihî ve turistik bölgelerinin arkeolojik karakterleri 
gözönüne alınarak, müzeler açma, eski eserleri meydana çıkarma, bunla
rı yurt içinde ve yurt dışında tanıtma çabalarımıza devam olunacaktır. 

Tarih boyunca kültür ve sanat alanındaki yüksek yaratıcı dehasını bü
yük eserlerle göstermiş olan milletimizin bir taraftan bize miras bıraktığı 
kültür ve sanat hazinelerini korumak, diğer taraftan genç kuşakların bu 
yoldaki kabiliyetlerini geliştirmek amacı ile kültür ve sanat işlerimizi yeni 
bir teşkilât içinde düzenlenecektir. 

SPOR VE BEDEN EĞİTİMİ: 

Sporun, ruh ve beden eğitimi bakımından en önemli bir vasıta oldu
ğuna inanıyoruz. En büyük varlık olan insanın, ahlâklı, çalışkan mücadele
ci, sıhhatli bir karakter ve bünyede yetişmesi zorunludur. Bunun için, genç
lerimizin ilmî metodlarla yetiştirilmesine özel bir önem veriyoruz. Sarfe-
deceğimiz çabalar; milletimizi her bakımdan daha güçlü kılacaktır. Her 
yaşta; herkesin spor yapmasını teşvik amacıyla lüzumlu tesisler inşa edile
cek, bedenî, ruhî ve fikri gelişmeler için bir çalışma sistemi kurulacaktır. 

İlkokuldan başlıyarak yüksek okula kadar her dereceli bütün okullarda 
lüzumlu spor tesislerinin kurulmasına öncelik verilerek sporun okullarımı
za gerçek ve ciddi manada sokulması sağlanacaktır. Yurdumuzun her tara
fına yaygın ve her çeşit sporu kapsıyacak dengeli yatırım faaliyetine de
vam olunacaktır. Günün gelişen ve değişen şartlarına ve ihtiyaçlara cevap 
vermekten uzak bulunan Beden Terbiyesi Kanunu değiştiri lecek ve Türk 
sporuna bütünüyle ve modern anlamda hizmet imkânı verecek hale getirile
cektir. 
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Bölge ve mahallî spor tesislerinin geliştiri lmesine devam olunacaktır. 

Ata sporu olan güreşte, yeni ve genç bir nesil yetiştirilmek ve takvi
ye edilmek suretiyle, milleterarası sahadaki üstünlüğümüzün korunmasına 
çalışılacaktır. 

Binicilik, özel önem verdiğimiz sporlardan biridir. 

Gayemiz; sporun, kanun, nizam, ahlâk ve disiplin ölçüleri içinde ge
lişmesini sağlamak, amatör sporu da kitlelere yaymak suretiyle gençliğin 
moral ve fizik gücünü artırmak olacaktır. 

VAKIFLAR : 

Vakıf tesis ve hayır müesseseleri , çeşitl i sosyal hizmetlerin görülme
sinde, dün olduğu gibi, bugün de çok önemli bir yer işgal etmektedir. 

Vakıf mallarının korunması, bakımı ve onarrmı, iyi değerlendirilmesi 
için müessir tedbirler alınacaktır. Bu maksatla, vakıf idaresi yeniden dü
zenlenecektir. Böylece, Türk Medeniyet tarihinin canlı abidesi olan eski 
eserlerin muhafazası ve istifadesi yanında, yeni tesis ve hayır kuruluşları
nın gel işmesi teşvik edilecektir. 

Vakfiye şartlarına uygun, vakıf sosyal hizmetleri, öğrenci yurtları, öğ
renci bursları, imaret ve muhtaçlara yardım hizmetleri arttırılacaktır. 

Vakıf kaynaklarından daha fazla yararlanma imkânları aranacaktır. 

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ : 
Adalet Partisi, din ve vicdan hürriyetini, bütün vatandaşlarımızın do

ğuştan var olan kutsal ve medenî hakları olarak görür. Bu haklar, Anaya
samızın teminatı altındadır. 

Hürriyetlerin en geniş şekilde korkusuz, endişesiz, kanun dairesince 
serbestçe kullanılmasının sağlandığı bugünkü ortamda, vatandaşlarımızın 
din ve vicdan hürriyetinden de bütünü ile ve tam bir açıklık ile istifade et
meleri mümkün kılınmıştır. 

Anayasamızın teminatı altında bulunan din ve vicdan hürriyeti, hiç bir 
şekilde bir tehlike sebebi olarak gösterilemiyeceği gibi, lâiklik prensibi, 
vatandaşın dini ihtiyaçlarrnın karşılanmasında bir baskı vasıtası değil, bir 
teminat olarak görülmelidir. 

Her sahada kalkınma halinde bulunan memleketimizde, maddî kalkın
manın yanı sıra, manevî inanç ihtiyacını karşılayacak modern hayatın icap
larına uygun iyi eğitim görmüş din adamlarının yetiştiri lmesine devam 
olunacaktır. 

54 

TBMM KUTUPHANESI



Din görevlilerinin ifa ettikleri vazifenin değer ve önemi nazara alına
rak, hayat şartlarının düzeltilmesi için, gereken tedbirlerin alınmasına de
vam olunacaktır. Bu arada, Vekil İmam - Hatiplerinin bugünkü durumları 
ıslâh edilerek, âdil bir ücret almaları sağlanacaktır. 

SAĞLIK POLİTİKASI: 

Bütün vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en geniş şekilde fayda
lanmalarını sağlamak, hizmet; vatandaşın ayağına götürmek halkın sağlık 
bilgisini arttırmak koruyucu hekimliğe öncelik vermek, tedavi hekimliğini 
tamamlayıcı bir unsur olarak kabul etmek ve yürütmek, maddi imkândan 
yoksun olanlarla bakıma muhtaç, kimsesizleri, sakatları, küçükleri ihtiyar
ları ve dar gelirli vatandaşları parasız tedavi imkânlarına kavuşturmak, ana 
hedefimizdir. 

Toplumun ruh ve beden sağlığı korunacak, halkın sağlık hizmetlerin
den yararlanma seviyesi yükselti lecek ve hasta olanlara eşit tıbbî bakım 
imkânları sağlanacaktır. 

Geniş halk kitlelerine yönelmiş ve özellikle koruyucu hekimlik hizmet
lerine ağırlık veren faaliyetlere devam olunacaktır. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele programları geliştiri lecek aşı faaliyet-
erinin kesif vatandaş kitlelerine yeniden uygulanması sağlanacak ve aşr 
üretimi arttırılacaktır. 

Verem savaşı programına ve yurt içindeki veremli sayısını azaltan ted
birlerin uygulanmasına devam edilecektir. 

Trahomlular ve cüzzamlıları içine alan savaş programlarının, sıtma'da 
olduğu gibi, eradikasyona çevrilmesi için, gerekli tedbirler alınacaktır. 

Çevre sağl ığı şartlarının iyileştirilmesine devam olunacaktır. 

Ana ve çocuk sağlığı programı geliştiri lecek bu konuda çalışan per
sonel sayıları arttırılacak ve çocuk ölümlerini azaltan tıbbi tedbirlerin alın
masına devam edilecektir. 

Halkın sağlık eğitimine önem verilecek ve bu maksatla yapılmakta 
olan hizmetler geliştirilecektir. 

Tedavi hizmetleri geliştiri lecek, hastane ve yatak sayısı az olan illere 
öncelik verilecek yatak sayısı arttırılacak, kanser hastaneleri ile ruh sağ
lığı hastane ve dispanserlerin gel işmesi için uygulanmaya başlanılan prog
rama devam olunacaktır. 

Yurt içinde imali mümkün yabancı ilâçların ithalinin önlenmesine ve 
yeni i lâç sanayiinin geliştiri lmesine devam edilecek, halk sağlığı ve yurt 
ekonomisi yönünden önemli olan ilâç kontrolü daha da geliştiri lecek, ilâç
ların yurt içindeki istihsal kapasitesi artırılacak ve ihtiyaç fazlasının da 
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dış memleketlere ihracı için gereken tedbirler alınacaktır. Ayrıca ilâç çe
şitli l iklerinden meydana gelen israf önlenecektir. 

Hekim ve yardımcı sağlık personelinin artan sayılarla yetiştirilmeleri 
için gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilecektir. 

Kademeli bir sağlık sigortası sistemi geliştirilecektir. 

Yoksul ve güçsüz vatandaşlarımızın yaşlı l ık çağlarını huzur içinde ge
çirmek için ihtiyarlık bakım yurtları ve çalışan annelerin çocuklarının ba
kımı için kreş ve gündüz bakım evlerinin sayıları sür'atle artırılacaktır. 

Sakatların ve hastalık sebebiyle bedenî ve ruhî kabiliyetlerini kısmen 
veya tamamen kaybeden kimselerin rehabilitasyonu ve kendilerinin fiziki 
yapılarına göre yeni meslek edinmelerini sağlıyan rehabilitasyon merkez
leri artırılacaktır. 

0 - 6 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocuklar için hizmete sokulan 
çocuk yuvalarının sayıları artırılacaktır. 

Sosyal refah hizmetlerini bir elde toplayacak olan sosyal hizmetler 
kurumu kurulacaktır. 

ÇALIŞMA İŞ VE İŞÇİ MESELELERİMİZ : 

Topyekûn kalkınmamızda insan gücü, en önemli yeri işgal etmektedir. 
Bu itibarla insan gücü, sermaye ve tabiat kaynaklarını en ahenkli şekilde 
kullanarak, iktisadi kalkınmamızı geliştirmek, çalışanların bütünü ile yap
tıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
lamalarına elverişli ortamı yaratmak çalışma politikamızın temelidir. 

Devletin vazifesi, vatandaşların siyasî hak ve hürriyetlerinin yanında, 
onların bugününü ve yarınını teminat altına alacak sosyal güvenliği sağla
mak ve bu arada, ekonomik bakımdan zayıfları, işleri itibariyle başkalarına 
tâbi olanları huzur, emniyet ve refah içinde bulundurmaktır. 

Refah devleti bu görüş ve anlayışımızın ifadesinden başka bir şey de
ğildir. Esasen demokratik yollarla kalkınmanın tek hedefi, toplumu teşkil 
eden fertleri mes'ut etmektir. 

Vatandaşın, dertlerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını korkusuzca dile getire
bilmesi ve devletin temel unsuru olarak kabul edilmesi, sadece demokratik 
düzende varolan en değerli bir husustur. 

Bu itibarla, Adalet Partisi olarak her sahada hızlı dengeli ve devamlı 
bir kalkınmayı; istikrar, barış ve huzur ortamında mümkün görüyoruz. 

Sosyal güvenlik politikamızın hedefi; bütün grupları, çalışanları hiz
metlileri, tarım sektöründe her yaşta emek verenleri, esnaf ve sanatkâr
ları, sosyal hizmetten mahrum 22 milyonu aşan köylümüzü içine alacak 
tarzda genişletmektir. 
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Bir taraftan sosyal güvenlik tedbirlerinin alanını genişletirken diğer 
taraftan adil bir denge sağlanması için lüzumlu ıslahat yapılacaktır. 

Sosyal adaletin ve sosyal güvenliğin temel şartını, herkesin kabiliye
tine göre çalışacak bir işe sahip omasına ve geçim seviyesine ulaştıracak 
bir gelir sağlamasına bağlı görmekteyiz. 

En büyük eşitsizl ik ve adaletsizliğin işsizl ik olduğuna inanan Adalet 
Partisi, plân hedeflerine uygun şekilde yeni istihdam imkânları yaratmak, 
işsize iş, vatandaşa refah sağlamak için büyük sanayileşme hamlelerine 
girmiş bulunmaktadır. Yeni iş sahalarının açı lması, çalışanların adedinin 
artması ve emeğin karşılığını alması ile, çekilen sıkıntıların her geçen gün 
biraz daha azalacağına ve bu yoldan kısa zamanda refaha ulaşacağımıza ina
nıyoruz. Esasen, demokratik kalkınma yolunu gösteren Anayasamız, başka 
bir usul ve şekilde tâyin etmemiştir. Gel işen, güçlenen ve büyüyen Türki
ye, artan gelir ve yükselen refahtan herkesin çalışmasına, işine ve kabili
yetine göre yeni ve munzam imkânlar sağlamağa devam edecektir. 

Türkiye'nin bugünkü şartlarına cevap verecek şekilde İş ve İşçi Bulma 
Kurumu reorganizasyona tâbi tutulacaktır. İştigal sahasının önem ve şü
mulü itibariyle, Kurumun kamu sektörü ile devamlı iş birliği içinde bulun
ması gerekmektedir. Bu itibarla, yeni teşkilâtlanma, bu özellikler gözönün-
de bulundurularak yapılacaktır. 

Dış ülkelere gidecek işçilerimizin sadece İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile gönderildikleri nazara alınarak bu sahadaki şikâyetler önle
necek ve dış ülkelere ait formalitelerin sadeleştiri lmesine çalışılacaktır. 

Dış ülkelere gönderdiğimiz işçilerimizin müracaatları, Türkiye'deki ya
bancı ülkeler irtibat büroları ile münasebetleri, yabancı ülkelere gidinceye 
kadar geçen zaman zarfındaki meseleleri, yabancı ülkelerdeki çalıştıkları 
süre içinde işverenle olan ilgileri, çeşitl i hak ve sosyal menfaatleri, öğ
retim, eğitim, sağlık ihtiyaçları, yurtta bıraktıkları eş ve çocukları ile olan 
temasları, eş ve çocuklarının bakım imkânlarının teminin, yurda döndük
ten sonra meslekleri ve çalışma sahaları ile ilgili alınmış tedbirler gelişti
rilecektir. 

Yurt dışında çalışan İşçilerimizin tasarruflarının yurda aktarılması, 
kendilerine güvenlik içine alacak, yurda dönüşlerinde iş imkânları verecek 
tesislere yatırılması konusundaki tedbirlerin alınmasına devam olunacak
tır. 

Sosyal adaleti, sefalette ve yoksullukta eşitl ik şeklinde ve mevcut 
olanı yağma düşüncesiyle bölüşmekte değil, gel işen, güçlenen ve büyü
yen ekonomide daha çok vatandaşımızın daha çök pay alması şeklinde 
anlamaktayız. 

Sosyal güvenlik şartlarından biri de gelirin, ücretin türlü risklere karşı 
korunması ve kaybedilmesinin önlenmesidir. Bu maksatla çalışma ve iş-
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yeri şartlarının düzenlenmesi ve işçi sağlığının korunması ile ilgili olarak 
alınan tedbirlere önemle devam olunacaktır. 

Sağl ık tesisleri ve yatak adetleri yükselti lecek ve bunları daha rasyo
nel bir şekilde hizmete arzı sağlanacaktır. 

İşçi meskenleri için ayrılan fonlar artırılacaktır. 

Bölge esasına göre işçilerimizin şahsen temin edeceği arsalarda mes
ken yapımını sağlamak üzere uygulanmasına başlanan ferdi kredi verme 
işlemine devam edilecektir. 

Ayrıca 775 sayılı gecekondu kanununa göre önleme bölgelerinde, işçi
lerimiz tarafından inşa edilecek meskenler içinde ferdî kredi verilmeğe 
devam olunacaktır. 

Yine 1969 yılına kadar ancak, yurda avdet ettikleri ve işçil ik vasıf la
rını muhafaza ettikleri takdirde mesken alma imkânına sahip olan yurt 
dışındaki işçilerimize de yurda dönme şartı aranmaksızın, yurt dışında ça
lıştıkları süre içinde mesken sahibi olma imkânları artırılacaktır. 

işçi çocuklarına sosyal sigortalar fonundan getirilen tahsil bursu ver
me imkânı geliştir i lecek ve daha çok sayıda işçi çocuğunun bundan yarar
lanması sağlanacaktır. 

İşçilerimizin emeklilik yaş haddini erkeklerde 55'e kadınlarda 50'ye 
indiren ve emeklilik ödemesini % 70 oranına çıkaran, işçilere 25 yıllık hiz
met süresi sonunda emeklilik imkânını veren ve emekli işçilerin eş ve ço
cuklarına ücretsiz muayene ve tedavi imkânları getiren işçi emeklilik tasa
rısı , A.P. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatoları gruplarından müteşekkil 
müşterek grubunca kabul edilerek Millet Meclisinden geçiri lmiş ve Sena
toya intikal ettirilmiş olup en kısa zamanda kanunlaşması sağlanacaktır. 

Sosyal güvenlik imkânları, gerek endüstri iş kollarında çalışan ve ge
rekse diğer gruplarda bulunanların istifadesini sağlıyacak genişl iğe kavuş
turulacaktır. 

Tarım iş Kanun Tasarısının, kanunlaşması ile tarım ve orman işçiler* 
sigorta kapsamına alınmış olacaktır. 

Sosyal sigortaların kapsadığı risk alanları geliştiri lecek ve işsizl ik si
gortasının kurulmasına çalışılacaktır. 

Özell ikle işçi bütünlüğünün sağlanması ve devamı en halisane arzu
muzdur. 

Bu sebeple Türk sendikacılığının demokratik sistem içinde ve demok
ratik sisteme bağlı olarak güçlenmesine yardımcı olacağız. 

İş hayatının var olabilmesi, sermaye, emek ve teşebbüsün ahenk ve 
dengeli olarak çalışmasına bağlıdır. Bu faktörleri birbirine düşman ve yek-
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diğerini yok etmeğe yönelen kutuplar halinde bir davranış içinde deği l , bi
lâkis birbirlerine muhtaç ve yekdiğerini tamamlayan istihsalin ana unsur
ları olarak görüyoruz. 

İşç i , memur ayrımı kanunla kesin bir şekle bağlanacaktır. 

ESNAF VE SANATKÂR MESELELERİ : 
Sermayesinden çok el emeği ile geçinen yurt kalkınmasında ve sos

yal bütünlüğümüzün korunmasında büyük ve önemli görevleri bulunan es
naf ve sanatkârlarımızın çalışma imkânlarının ve iktisadi güçlerinin gel iş
tirilmesi Türk ekonomisindeki önemli yerinin daha büyük bir seviyeye ulaş
tırılması başlıca hedefimizdir. 

Bu maksatla sosyal ve çalışma düzenlerindeki tıkanıklıklar giderile
cek, kredi, ham madde, alet, edevat, eğitim ve pazarlama gibi konularda 
günümüzün, değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre alınan tedbirlere devam 
olunacaktır. 

Bu cümleden olarak Halk Bankasının kredi kaynakları takviye edilerek 
esnaf ve sanatkârlarımızın iş yerindeki şartları; rekabet gücünü, verimini 
artırıcı yönden islâh edilecek ve her türlü teşvik tedbirleri de alınacaktır. 

933 Sayıl ı Kanun gereğince teşkil olunan gelişme ve teşvik fonlarından 
Halk Bankasına tahsis edilen imkânlarla küçük sanayicinin yatırımlarının 
finansmanına destek olunması konusundaki çalışmalar geliştirilecektir. 

Proje kredisi şeklindeki orta ve uzun vadeli krediler yanında esnaf ve 
sanatkârların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan kredi limitleri artırıla
caktır. 

Öz kaynakların artması nisbetinde orta ve uzun vadeli kredilerin geliş
tirilmesi yoluna gidilecektir. 

Makine ve teçhizat alınması amacı ile verilen kredinin şahıs başına 
limiti yükselti lecek, vadesi de uzatılacaktır. 

Şoförlerin taşıt sahibi olabilmesi ve taşıtı bulunanlara da tamir ettire
bilmeleri amacı ile tesis edilen özel fonun miktarı arttırılacak, bu krediler
den daha fazla adette şoförlerin faydalanması imkânı sağlanacak ve forma
liteleri basitleştirilecektir. 

Halka daha güvenilir bir hizmet verebilmek ve meslek adap ve örfünü 
sağlamak amacı ile çıraklık, kalfalık ve ustalık kanunu çıkarılacaktır. 

Çal ışma düzenindeki tıkanlıklığı gidermek için küçük sanayi siteleri 
yapımına hızla devam olunacaktır. 

Kefalet kooperatiflerinin üye sayılarının arttırılması, daha çok esnaf 
ve sanatkârlarımızın kredi imkânına kavuşturulması ve kefalet kooperatif-
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leri yolu ile verilen kredilerin faiz hadlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışma
lar geliştirilecektir. 

Esnaf ve Sanatkârlarımızın mamullerinin pazarlama ve ihracat imkân
larının geliştiri lmesi için yapılan çalışmalara devam edilecek, sürüm ve 
satış kolaylaştırılacak sergileme faaliyetleri desteklenecektir. 

İç ve dış piyasalardan temini zaruri olan ham madde, işletme malze
mesi, alet ve makina ihtiyaçları için ayrılan tahsisler arttırılacaktır. 

Esnafımızın ödediği vergiye, adil, dengeli ve kolay ödenir bir şekil ve
rebilmek için vergi usulleri basitleştirilecektir. 

Esnaf ve sanatkârlarımızı sosyal sigortalar kapsamına alınması sağ
lanacaktır. Ayrıca, sağlık hizmetlerinden faydalanmaları yanında, sosyal 
mesken politikamız içine alınarak, sosyal mesken kredilerinden istifade 
yolu ile ev sahibi olmaları temin edilecektir. 

Ayrıca küçük sanayide gelişmenin hızlandırılması için esnaf ve sanat
kârlarımızın yaygın eğitim öğretim metodlarından geniş ölçüde faydalan
maları sağlanacaktır. 

K Ö Y VE K Ö Y L Ü MESELELERİMİZ : 

Adalet Partisi, Milletin emrinde ve hizmetindedir. Köylüsü, şehir l is i , 
çi f tçisi, esnafı, tüccarı, sanayicisi, işç is i , memuru, serbest meslek erbabı 
ile bütün milletimizin refah ve saadetine hizmeti şiar edinmiştir. 

Bu seçim beyannamemizin çeşitl i bölümlerinde bütün vatandaş zümre
lerine yönelmiş, memleketimizin imkânları ile ölçülü ve bir genel denge
nin icabı o'an tedbirler, bütünü ile ifade olunmuştur. 

İkinci Beş Yı l l ık Kalkınma Plânımızda da bu ana fikir esasına titizlikle 
riayet olunmuştur. Bu meyanda, nüfusumuzun % 70'ini teşkil eden köylü
müzü ve çiftçimizi yakından ilgilendiren çeşitli tedbirler de beyannamemi
zin muhtelif bölümlerinde yer almıştır. 

Burada, köy ve köylü meselesine verdiğimiz değer ve önemi belirtmek 
bakımından ve daha önceki bölümlerde zikredilmeyen bazı hususlara ay
rıntılı olarak yer verilmiştir. 

Köy ve köylü meselelerini asırların biriktirdiği problemler olarak görü
yor ve bize intikal eden bir medeniyet ve beşeriyet dâvası telâkki ediyo
ruz. Bu anlayış içinde Türkiye'nin kalkınmasının ancak köyün kalkınması ile 
mümkün olacağına inanıyoruz. Köyden fışkırmayan ve nimetleri köye götü-
rülemiyen bir kalkınmanın mümkün olmıyacağına dair inancımız İkinci Beş 
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Yı l l ık Kalkınma Plânımızın ana yapısını ve temel felsefesini teşkil etmiş
tir. Köyün, istenilen yere götürülebilecek bir coğrafi ünite değil , aksine; 
duyan, özel bir yaşama ve hayat felsefesine, sahip, canlı , vakur bir varlık 
olarak kabul ve mütalâa edilmesi lâzımdır. 

Türk köylüsü, kendisine münasip görüleni değil, kendine en uygun ola
nı, ama mutlaka en iyisini, doğrusunu ve medeni olanı kabule hazırdır. Y ı l 
larca onu hakir gören, onun engin ruhunu ve haysiyetini bilmeyen idareler, 
kökü derinde olan ve bu haliyle sessiz görünen, köyün ve köylünün derin
den gelen ince, manalı ve herkesin anlıyamıyacağı duygularını ve haklı is
teklerini hattâ feryatlarını iş lememişlerdir . Halktan kopmuş olan kendile
rini halkın çok ötesinde ve üstünde gören kişiler ve zihniyetler ona önem 
ve değer vermemişlerdir. Köyü bilmeden, köylüyü tanıyıp sevmeden, ona 
inanmadan, saygı duymadan, kısaca elele gönül gönüle olmadan köyün ve 
köylünün meselelerini çözmek mümkün değildir. 

Köye medeni hizmetleri götürmeyi ve köylü vatandaşlarımızı bu hiz
metlerden istifade edecek iktisadî güce kavuşturmayı ana hedef kabul 
ediyoruz. Bu anlayış içerisinde köy ve köylü sorunlarına İkinci Beş Yı l l ık 
Kalkınma Plânımızda bir bütün halinde ve müstakil olarak yer verilmiştir. 
Bu arada yol, su, elektrik, eğitim, sağlık ve tarım hizmetleri, kredi, mahsul 
fiatları ve taban fiatları ile destekleme alımları bir bütün olarak ve dengeli 
şekilde ele alınmıştır. 

Özell ikle, İkinci Plân dönemi sonunda okulsuz köy bırakmama çal ış
malarımıza, yolsuz, susuz, ışıksız köy bırakmama gayretlerimiz de eklene
cektir. 

Her bölgenin arzettiği özellik ve imkânlara göre, çeşitli ürünlerin de
ğerlendirilmesi için, küçük sanayi tesislerinin, köylerimize götürülmesi 
sağlanacaktır ve bu yoldaki teşebbüsler kredi, teçhizatlanma ve teknik yar
dım yolu ile teşvik edilecektir. 

Sahil köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın denizle olan münasebet
lerini kolaylaştırmak ve müstahsil hale gelebilmelerini sağlamak amacı ile, 
küçük barınaklar, iskeleler, çekek yerleri yapımına hızla devam olunacak
tır. 

Su baskını, zelzele, yangın, don, kuraklık gibi, tabiî afetlerin sebep ol
duğu ızdıraplar karşısında bütün köy ve köylümüzün dertlerine ortak ol
mağa; Devletin büyük, kudreti ve müşfik elini onlara uzatmağa devam ede
ceğiz. 

Bu dönemde köye hizmet götüren kuruluşlar geçmiş yılların tecrübe
sinden de faydalanılarak daha müessir yetki ve usullerle teçhiz edilecek ve 
kuruluşlar arasındaki koordinasyon arttırılacaktır. Köylünün idare ile olan 
münasebetlerinde kolaylık, ucuzluk ve sürat sağlanacaktır. 
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Köy Kanunu, bütün faaliyetleri içine alacak şekilde özellikle yetki ve 
kaynak yönünden, günün ihtiyaçlarına cevap verecek tarzda değiştirilecek
tir. 

İçmesuyu kıt bölgelerde, başladığımız proje tatbikatına devam edile
cektir. 

Köylerimizde gizli işsizl iği önlemek ve atıl işgücünü değerlendirmek 
amacı ile el ve ev sanatlarının geliştir i lmesine, Köy Toplum kalkınması ça
lışmalarına özel bir önem verilecektir. Bu arada araç ve gereç için kredi ve 
pazarlama imkânları sağlanacaktır. 

Köylüye ev yeri verme, kendi evini yapana yardım ve Köy İmâr Plânı 
konuları üzerinde önemle durulacaktır. 

Köy Kalkınma Kooperatiflerinin kurulması teşvik edilecek, projelerin 
yapılması ve özellikle kredi sağlanması yeni usullere bağlanacaktır. 

Topraksız veya yeter toprağı bulunmayan köylüye mevcut olan yerler
de hazine arazisi dağıtımı sürat l i ve adil bir şekilde devam edecek şikâyet 
edilen hususlar için gerekli usul ve mevzuat ıslahatı yapılacaktır. Ayr ıca, 
topraksız ve az topraklı köylüye, yeter miktarda arazi satın almak ve bu 
arazileri işletmek üzere elverişli şartlar altında tesis ve edindirme kredi
leri açılacak kredi yolu ile topraklandırma faaliyetlerine önem verilecektir. 

Toprak-Su hizmetlerinde, bilhassa küçük sulamalara öncelik ve ağır
lık verilmesine devam olunacaktır. 

Fakirliği hiçbir zaman hiçbir şekilde Türk köylüsünün kaderi olarak 
kabul etmiyoruz. Köylümüzle elele vererek, birlikte düşünerek ona inana
rak köye ve köylüye medeniyetin nimetlerini götürmek bütün çalışmaları
mızda esas olacaktır. 

TAPU, TAPULAMA VE KADASTRO İŞLERİ : 

Yurdumuzun her köşesinde, çok geniş vatandaş topluluğunu ilgilendi
ren ve memleketimizin hukuk ve ekonomik yapısında önemli yeri olan ta
pu, tapulama ve kadastro işlerinde, kalkınma plânında tesbit edilen hedef
lerin gerçekleştiri lmesine hız verilecektir. 

İl ve ilçelerdeki tapu dairelerinin kadroları takviye edilerek, vatandaş
ların tapu işlerinin sürat le yapılması sağlanacaktır. Bu arada, özel idaresi 
ve mal sandığı bulunan bucak merkezlerinde de tapu sicil memurları gö
revlendirilecek, bu suretle hizmet, vatandaşa daha yakın olarak yürütüle
cektir. 

Yurdun her tarafında şiddetle ihtiyaç duyulan tapulama ve kadastro iş
lerine hız verilecek, mevzuatta gerekli değişiklikler, yapılarak, işlerin sü r 
atle ve suhuletle görülmesi sağlanacak, arttırılacak imkânlarla yeni bölge
ler açılacaktır. 
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KAMU PERSONELİNİN DURUMLARININ DÜZELTİLMESİ : 

İktisadî Devlet Teşekkülleri, Mahalli İdareler ve Belediyeler personeli 
de dahil olmak üzere devlet hizmetinde çalışan bütün personelin hayat 
şartlarını ıslâh için memleketimizin kaynaklarının elverdiği nisbette gerek
li tedbirler alınacaktır. 

Bu arada asgari geçim seviyesinin altında ücret alan memur ve hiz
metliler maaş ve ücretleri ilk merhalede asgari geçim seviyesine çıkarıla
caktır. 

Asgari geçim seviyesinin üstünde maaş alan memur ve hizmetlilerin 
de gördükleri hizmete göre; hayat şartlarını ıslâh edici tedbirlere baş vu
rulacaktır. 

Bilumum kamu personelinin huzur içerisinde çalışabilmeleri için bir 
taraftan asgari hayat şartlarına intibakları yapılırken, diğer taraftan da adil 
bir ücret dengesi sağlancktır. Ayrıca bütün memur ve hizmetlilerin sosyal 
güvenlik şartlarının artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Devlet Personel Kanununun malî hükümleri yukarıda belirtilen esaslar 
dairesinde islâh edilecektir. 

AİLE VE EV KADINININ MESELELERİ : 

Türk Ailesinde kadının, büyük ve kutsal mevkiine uygun olarak, günlük 
hayatını kolaylaştırmak ve evindeki görevini huzur içerisinde yerine getir
mesine imkân vermek hedeflerimiz arasındadır. Kalkınmamızın ve bu su
retle gelişen ekonomimizin hedefi memlekette refahın sağlanmasıdır. 

Ev kadınına hitap eden sağlık, sosyal ve kültür hizmetleri artırılacak; 
bunların ucuz ve kolay sağlanması temin edilecektir. 

Millî gelir artışından ve refahtan her aile payını alacaktır. Her ailenin 
gelir seviyesinin yükselmesi, dolayısiyle satın alma gücünü artıracaktır. 

Memleket piyasasında her çeşit malın makûl fiatlarla bulunabilmesi 
her ailenin yaşama seviyesini yükseltecektir. 

Bu istikamete yönelen çeşitl i programlarımızın hedefi; neticede yok
sulluğun sebep olduğu ızdırapların en ağır yükünü taşıyan ev kadınını, 
Türk anasını rahatlığa ve refaha götürmektedir. 

DOĞU BÖLGEMİZİN KALKINMASI : 

"Ülkes i ve milleti ile bölünmez bir bütün olan" memleketimizin bütün 
bölgelerinin kalkınması Adalet Partisinin üzerinde büyük bir titizlikle dur
duğu bir Anayasa hükmüdür. Asır l ık ihmaller, harpler, göçler ve birçok ta
rihi ve coğrafi sebepler dolayısiyle esasen ileri batı ülkelerinden tümüyle 
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geri bulunan memleketimizin çeşitl i bölgeleri hatta bir bölge içe
risinde çeşitl i tali bölgeleri arasında nisbî gel işmişl ik farkları mev
cuttur. Hedef, Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesine çıkarılması 
olduğuna göre; bölgeler ve talî bölgeler arasındaki gel işmişl ik fark
larının, daha yüksek gelişme seviyelerine ulaştırılmak suretiyle kal
dırılması lâzımdır. Bu husus bir gerçek olmakla beraber, memleke
tin tümüne şâmil bir kalkınma plânı tatbik olunurken geri kalmışlığın 
yaygın ve tesirli olduğu bölgelerde özel tedbirler alınmasına ihtiyaç var
dır. Bu özel tedbirlerin maksadı memleketi imtiyazlı bölgelere ayırarak böl
mek değil, biran önce gelişme sağlamak suretiyle bütünlüğü perçinle
mektir. Böylece aynı zamanda refahın vatan sathında tabana yayılması ne
ticesinde, sosyal adalet ilkeleri de gerçekleşmiş olacaktır. Az gel işmiş 
bölgelerimizin en önemli özellikleri işsizl ik, fakirlik, eğitim ve sağlık im
kânlarından yoksunluk olarak özetlenebilir. Bunun yanında alt yapı noksan
lığı aslında, işsizl iği ve fakirliği doğuran âmiller arasında göze çarpar. 
Ulaşma, haberleşme, endüstri ve enerji tesislerinin eksikl iği gelişmemişl i-
ğin diğer bir veçhesini teşkil eder. İkinci Beş Yı l l ık Plânda dengeli kalkın
manın icabı olan tedirlere büyük bir ağırlık verilmiştir. Bununla beraber se
çim beyannamemizde özellikle Doğu Anadolunun sür'atle kalkındırılması 
için yapılmasında veya yapılmasına devam edilmesinde zaruret gördüğü
müz hususları tekrarlıyacağız. 

1 — Eğitim tesislerinin çoğaltılmasına devam olunacaktır. Bu arada 
bölgede kurulmakta olan Atatürk Üniversitesinin kuruluşunun tamamlan
masına gayret edilecek ve kurulmasına başlanılan Diyarbakır Üniversitesi
nin biran önce tamamlanması için gereken gayretler gösterilecektir. 

2 — Bölgede kurulmasına başlanmış olan yatılı bölge okullarının sa
yısı çoğaltılacak, bu okullara, ilkoluddan sonra yerine göre orta okul veya 
sanat okulu kısımları ilâve olunacaktır. 

3 — Bölgede kurulmasına başlanılan tarım, hayvancılık ve orman 
okulları ikmal olunacak ve sayıları arttırılacaktır. 

4 — Bölgede yeniden teknik okullar ve yüksek teknik okullar açıla
caktır. 

5 — Bölgenin ulaşım imkânları sür'atle geliştiri lecek, ana yol şebe
kesi tamamlanacak ve her mevsime geçit verir hale getirilecektir. 

6 — Bölgede mevcut hava meydanlarına yenileri eklenmek suretiyle 
hava ulaşımının şümulü genişleti lecek ve senenin daha uzun bir süresine 
hava ulaşımı için gerekli tedbirler alınacaktır. 

7 — Bölgenin transit ulaşım imkânları arttırılacaktır. Yeni transit ula
ş ım hizmet merkezleri ve hudut kapıları açılacaktır. 
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8 — Ana ulaşım şebekesi dışında daha küçük merkezlere ve köylere 
ulaşım imkânları artırılacaktır. 

9 — Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonunda görülen aksaklıklar gide
rilecektir. 

10 — Şehir ve kasabalardan başlamak üzere bölgedeki bütün merkez
lere enterkonekte şebeke ulaştırılmak suretiyle elektrik götürülecektir. 

Keban Barajı, Dicle ve Fırat ile diğer sular üzerinde kurulacak sant-
rallardan bütün bölge faydalanacaktır. Sanayileşmenin zaruri gereği olan 
elektrik enerjisinin bölgeye yayılması, bölgenin kalkınmasında en önemli 
unsurlardan biri olacaktır. 

11 — Bölgenin kalkınması için imtiyazlı bir kredi politikası kabul 
olunmuştur. Bu politikanın tatbikine devam olunacaktır. 

12 — Bölgede yeni iş imkânları yaratacak çeşitli tesislerin kurulma
sına devam olunacaktır. 

13 — Bölgenin tabiî kaynakları geliştiri lmek suretiyle yeni iş imkân
ları yaratılacaktır. Bu arada maden kaynaklarının, toprak ve su kaynakla
rının ve ormanların geliştiri lmesine özel önem verilecektir. 

14 — Bölge için hazırlanmış bulunan özel hayvancılık projesinin tat
bikatına devam olunacaktır. Bu projenin tatbikatında hayvan besicil iğinden 
başlayan ve satışa kadar devam eden her safha ele alınacaktır. Bu cümle
den olarak et kombinaları, süt tesisleri, yem fabrikaları, deri işleme tesis
lerinin kurulmasına devam olunacaktır. 

Hayvan yetiştiriciliği ve hayvan ürünlerini kullanan işletmeler özel kre
di şartlarıyle teşvik edilecektir. 

Komşu ülkelere cali hayvan ve et ihracına devam olunacaktır. Hayvan
cılıkla iştigal eden köylü ve müstahsilin eline alın terinin karşılığının geç
mesini sağlayacak her türlü tedbire müracaat olunacaktır. 

15 — Bölgede gıda ve istihlâk maddeleri sanayii geliştirilecektir. 
Esasen satın alma gücü çok sınırlı olan bölge halkının istihlâk ettiği bazı 
mamullerin uzak mesafelerden taşınması önlenecek böylelikle, hem yeni 
iş imkânları açı lmış, hem de istihlâk malları mamul fiatlarla bölgeden sağ
lanmış olacaktır. 

16 — Bölgede veteriner hizmetleri geliştiri lecek, bu hizmetler köyle
re kadar götürülecek ve hayvan sağlığı ile ilgili yeni merkezler açılacak
tır. 

17 — Bölgede ucuz yakacak tesisleri geliştirilecektir. 
18 — Bölgenin hububat yetiştirilmesine müsait olmayan kısımlarında 

her mevsim kâfi miktarda hububat bulundurulacak şekilde. Toprak Mahsul
leri hizmetleri genişletilecektir. 

19 — Köylüye açılan ziraî kredilerin daha verimli olması sağlanacak, 
besi kredisi daha yaygın hale getirilecektir. 

20 — Büyük sulama programlarının tatbikatı hızlandırılacaktır. 
21 — Köy hizmetleri (Yol, su, okul, elektrik) gittikçe genişleyen bir 

program dahilinde yürütülecektir. 
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İçme sularından mahrum bölgeler özel projelerle çok kısa zamanda 
içme suyuna kavuşturulmaya devam olunacaktır. 

22 — Sanayi siteleri ve çarşıları kurulmasına devam edilecektir. 
23 — Turizmin gel işmesine hizmet edecek tesisler çoğaltılacaktır. 
24 — Demiryolu ulaşımı bölgenin bütün merkezlerinde daha iyi hiz

met edecek şekilde ıslâh olunacak, bu arada tren seferleri dizel lokomotif
lerle yapılacaktır. 

25 — Topraksız köylünün toprağa kavuşturulması ve eline geçen top
rağı muhafaza edecek şekilde cibazlandırılmasına gayret sarfedilecektir. 

26 — Milli plân mefhumundan uzaklaşmamak, şartı ve bölgenin im
kânlarını, ihtiyaçlarını daha ileri ölçüler içersinde tespit etmek maksadıyla 
ve elde edilen neticeleri milli plân şümulü içinde kıymetlendirerek Doğu 
Bölgesi için özel bir plân çal ışması yapılacaktır. 

27 — Doğu kalkınmasında devamlılık ve sürat i sağlamak amacı ile 
daha çok sayıda teknisyenin bölgede çalışması için gerekli tedbirler alına
caktır. Az gel işmiş bütün bölgelerde hizmet gören her çeşit görevlinin hu
zur içersinde çalışabilmesi imkânları hazırlanacaktır. 

KALKINMAMIZDA ARAŞTIRMANIN VE TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ : 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, iktisadî kalkınma ve sosyal gelişme
lerin sağlanmasında en müessir bir vasıtadır. 

Çağımızda teknolojik yenilik ve gelişmelerin meydana getirdiği ve
rimlilik, istihsalin ana unsurlarından biri olmuştur. Teknolojik gelişmelerin 
temelinde bilimsel çalrşmâ ve araştırma vardır. 

Memleektimizde yüksek öğretim kurumları, kamu kuruluşları ile bir 
takım iktisadî devlet teşekkülleri bünyesinde araştırmalar yapılmaktadır. 
Fakat bu müesseselerde genellike araştırmanın önemi yeterince anlaşıla
mamış, çalışmalar arasında gerekli iş birliği sağlanamamış, araştırmaların 
organize edilmesi, birarada yönetilmesi ve özendirilmesi için gerekli or
tam henüz yaratılamamıştır. 

Bu ortamın yaratılması ve gerekli işbirliği ve organizasyonun kurul
ması suretiyle çalışmalardan daha verimli sonuçlar alınması sağlanacak
tır. 

Bugün gel işmiş memleketler ile gelişmekte olan memleketler arasın
daki en büyük mesafe teknolojidedir. Teknoloji açığı kapatılmadıkça gel iş
miş memleket haline gelmek mümkün değildir. 

Bir taraftan kendi ilim ve araştırma müesseselerimizin, memleket 
şartlarına uygun usulleri ve metodlan geliştirmeleri teşvik edilecek, diğer 
taraftan ileri memleketlerden teknoloji ve şevki idarenin en son buluşla
rının alınmasına devam olunacaktır. 

Aziz ve Büyük Türk Milleti; 
Buraya kadar iktidar olarak memleket hizmetinde neler yaptığımızı ve 

bunların devamı olarak daha neler yapılması gerektiğini açıklamış bulunu
yoruz. 
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1965 seçimlerinin sonunda milletin bize yönelen teveccüh ve itimadı 
ile başladığımız hizmet, bizim Büyük Türk Milletine, onun yapıcı gücüne 
ve tükenmez hayatiyetine olan inancımızdan kuvvet almıştır. Bugüne ka
dar elde ettiğimiz başarıların birbiri ardınca devam edip gel işmesine de 
âmil olmuştur. 

Biz şüphe ve tereddütlerin, korku ve güvensizliklerin alaca karanlığı 
içinde bocalayan bir s iyasî ortamı, milletimizin kendi varlığına ve gele
ceğine olan inancı ile ışığa ve açıklığa kavuşturduk. 

Milletçe muhtaç olduğumuz siyasî huzurun biran önce kurulması için 
lüzumlu şartları cesaretle teşhis ve açıkça İfade ederek aldığımız tedbir
ler, öteden beri belirttiğimiz gibi, s iyasî huzurla birlike, memlekette va
tandaşların geleceğine ve kendi devletine güven duygusu ile beslenen bir 
iktisadî ve sosyal İstikrar ortamı tesis ettik. Milli meselelerimize koyduğu
muz isabetli teşhisler, iktisadî ve sosyal kalkınma hareketimizin dayandığı 
tedavi çareleri üzerinde büyük milletimizin icraatımıza destek olan samimi 
ve yakın işbirliğini bize kazandırmış oldu. 

Her türlü vatandaş zümrelerinin dertlerini, ihtiyaçlarını, müzminleşmiş 
meselelerini sadakatla dile getiren ve bunlara en kısa yoldan çare arama
yı vazife bilen bir iktidar olarak, halkın, halk tarafından olduğu kadar ve 
bilhassa halk için idaresi demek olan demokrasinin canlı bir örneğini ver
dik. 

Demokratik düzen içindeki plânlı kalkınmamızın dayandığı karma eko
nomide özel teşebbüsü, hür vatandaşların kendi çevresini iyiye doğru de
ğiştirme ve kendi kaderlerini ıslâh etme gayretlerini kalkınmanın çok de
ğerli bir kaynağı olarak teşvik ettik, harekete geçirdik ve millet ölçüsün
de gittikçe artan bir kalkınma şevki yarattık. 

Bu kalkınma şevki , çağdaş medeniyet dünyası içinde memleketimizi 
daha güçlü ve daha mutlu bir hayata doğru sür'atle ileri götürmenin arzu 
ve heyecanı, sağduyu ve vatanseverliğin canlı timsali olan milletimizi bü
tün kuvveti ile sarmıştır. 

Çal ışkan milletimizin gelecekte daha iyi yaşama, hür yaşama, haysi
yet ve güven içinde yaşama azmi, dört yıldan beri gittikçe hızlanarak de
vam eden iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmamıza yepyeni hizmetler ve 
eserler kazandırmış, Adalet Partisi olarak bizim siyaset felsefemiz, dev
letle millet arasıdaki bu ahenkli kaynaşmanın ve milli başarının mayası
nı teşkil etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, vatan sathında bizim ikti
darımız devresinde meydana gelen eserleri olumlu gelişmeler tek kelime 
ile bütün bu kalkınma, Büyük Türk Milletinin alın terinden meydana gel
miş tarihi bir abidedir. 

Adalet Partisi iktidarı olarak milletimizin hizmetinde bulunmanın mut
luluğunu aksettiren bu eserler karşısında bizim ümit ve temennimiz, önü
müzde açılacak yeni hizmet ufukları içinde milletimizin ümitlerine lâyık 
çalışmalarımızın devamıdır. 
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Aziz Türk Milleti, 

10 Ekim 1965 seçimlerinde bize tevdi etmiş olduğunuz emaneti, 12 
Ekim 1969 seçimlerine kadar şerefle taşıdık. Cumhuriyete, Atatürk ilkele
rine, ülkenin bölünmezliğine ve milletin bütünlüğüne, aziz milletimizin hür
riyet ve refaha lâyık olduğuna gönülden inanarak memleketimizin siyasi, 
iktisadî ve sosyal hayatında yeni bir devre olan 1969-1973 döneminde de 
senin hizmetine talibiz. 

Kanun önünde her Türk vatandaşının eşitl iği, vatandaşlık hukukunun 
zedelenmemesini savunarak her şeyin açıklık ve dürüstlük içerisinde yü
rütüleceğini ifade etmekten bahtiyarlık duyuyoruz. Biz, hukuk devletini yol 
ve usullerinden ve meşruiyetten ayrılmadan can ve mal emniyetini koru
duk ve korumakta devam edeceğiz. Biz, mülkiyetin, mirasın, Türk Anayasa
sı ve Medeni Kanunun tanıdığı bütün hakların koruyucusuyuz. 

Hür seçimin, zulmün, keyfi idarenin, her türlü yolsuzlukların tek ön
leme çaresi olduğuna inanmaktayız. Hür parlâmetonun, hür basının, hür 
muhalefetin, teminatlı ve hür yargı organlarının demokrasinin, ayrılmaz 
ve vazgeçilmez unsurları olduğuna inancrmız tamdır. Siyasî mücadelenin 
rejime karşı deği l , relimin içinde yapılması şarttır, önümüzdeki devrede 
Devletimizi bütün vazife ve faaliyet alanlarında daha müessir kılma ve 
böylece demokratik rejimi geliştirme ve kökleştirmenin gerektiğine ina
nıyoruz. 

Her Türk vatandaşı için korkusuz ve yarın endişesinden uzak bir ha
yat sağlayacak olan büyük ve güçlü Türkiye'yi yapmaya milletimizin muk
tedir olduğuna inanıyoruz. Her Türk vatandaşının menfaati bulunduğu bir 
dengeyi sağlamakla sınıflar arası çatışma yerine uzlaşma, bir arada yaşa
ma, milletimizin gücünü arttırmaya, böylece, vatanı mamur, milleti müref
feh kı lmaya kararlıyız. 

İç barışı, birlik ve beraberliği memleketimizin ileriye gidebilmesi ve 
dışarrda itibarlı olabilmesi için zaruret sayıyoruz. Barış ve kardeşlik içeri
sinde bütün Türk vatandaşlarına refah sağlayabileceğimize inanıyoruz. 

Ümit ve inanç dolu olarak Aziz Milletimizin huzurundayız ve hizmetine 
talibiz. 

Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Milletimizin, emaneti ehli
ne tevdi edeceğine inanıyoruz. 

Takdir Yüce Türk Milletinindir. 
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